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خد                   اوند                   ا د                   ر توفیق بگشا

ناقالن اخبار و طوطیان شــکر شــکن  چنین حکایت 
می کنند    که  د   ر گذشته نه راد   یو یی بود    و نه تلویزیونی 
نــه تلگرامی بــود    و نه اینســتاگرامی  و نــه  به قول 
قد   یمی ها خرد   جالــی  بود    به نام ماهــواره و بوق تنها 
وســیله اطالع رســانی بود   .بوق حمام و بوق سگ مثل 

تلگرام و اینستاگرام  بود    نزد    مرد   م. 
مرحوم  جعفر شــهری تاریخ نگار  شهیر طهران قد   یم 
می نویسد   : »روزگار قد   یم که کسی تصوری از آب گرم 
و حمام شخصی د   ر خانه خود   ش ند   اشت، موضوع حمام 
عمومی و آگاهی از ســرد    و گرمی آبش، جزو مقوالت 
مهم زند   گی مــرد   م بود   . برای همیــن حمامی ها برای 
آگاه کرد   ن مرد   م از شــروع کار حمام از د   مید   ن د   ر بوق 
استفاد   ه می کرد   ند   . اگر وقت سحر بوق حمام زد   ه می شد    
به این معنی بود    که آب خزینه گرم اســت و حمام باز 
شد   ه. اگر د   ر طول روز زد   ه می شد    به معنای عوض شد   ن 
نوبــت مرد   انه به زنانه بود   . به اصطالح نوبت حمام زنانه 
اطالع د   اد   ه می شد    . و بد   ین ترتیب هر روز ساعاتی قبل 
از اذان صبح بوق حمام د   ر محله های شــهر به صد   ا د   ر 
می آمد    که ایهاالناس حمام محل باز اســت بشتابید    تا 

نماز صبحتان قضا نشود  ...! 
و نیز حکایت بوق سگ چنین بود    که  چون بازار، بزرگ 
بود    و بازبینی همه جای آن نشد   نی ، نگهبانان، سگانی 

د   رند   ه و گیرند   ه به نام »سگ بازاری« د   اشتند   .

این ســگان بجز از مربی خود    به ســوی هر جنبد   ه ای 
د   یگر یورش برد   ه و پاچه می گرفتند   . از این رو با برچید   ه 
شد   ن د   امن آفتاب و بسته شد   ن د   رهای بازار و پیش از 
رها شد   ن ســگ های بازاری، نگهبانان د   ر بوقی بزرگ 
که از شــاخ قوچ ساخته می شــد    و صد   ایی پرطنین و 
گسترد   ه د   اشــت می د   مید   ند    تا همه از باز کرد   ن سگان 
و رها کرد   نشــان د   ر بازار آگاه گرد   ند    و زود   تر حجره ها 
را تعطیل کــرد   ه و از بازار خارج شــوند   .!« اما حکایت 
بــوق حمام د   ر ایــن روزها حکایت کله ســحر حاضر 
شــد   ن  کارکنان  د   ولت  راس ساعت 6 صبح پشت میز 
کارشــان   است که  د   ر راستای سیاست ها ی مد   برانه  
صرفه جویی مصرف انرژی و پیشگیری از قطع مد   اوم و 
طوالنی مد   ت برق  و آب ،فلج شد   ن کسب و کار  و ایضٌا 
اعتصاب بازاریان ، اعتراضات مرد   می از اوضاع آشــفته 

بازار و  نرخ سکه و د   الر باب شد   ه است.
از قد   یم گفته اند   :  »هر چی سنگه مال پای لنگه« و این 
بار نیز سنگ تد   بیر به پای لنگ کارکنان بخت برگشته 
ای خورد   که چند   ی اســت  پا ســوز افشای فیش های  
حقوقی  برخی مد   یران  نجومی بگیرشــان  شد   ه اند و با 
حقوق  و مزایای  بخور و نمیر سال گذشته، با   وعد   ه  و 
وعید    گرفتن مابه التفاوت حقوق سال جد   ید    به  زند   گی 
ســگی خود     همچنان اد   امه می د   اد   ند    که ناگهان قضیه 

بوق حمام نیز به آن اضافه شد    .

بوق حمام ، زند  گی سگی

عبــاس امیرانتظام« معاون و ســخنگوی 
د  ولت موقت »مهد  ی بــازرگان« د  ر د  هه 
پنجــاه و ســال های نخســتین پیروزی 
انقالب اســالمی، 21 تیر مــاه جاری د  ر 
سن 86 سالگی د  ر تهران د  رگذشت و یک 

روز پس از آن، د  ر بهشــت زهرا به خاک 
ســپرد  ه شــد  ؛ او به بیماری مزمن ریوی 
فشار خون و مشکل کلیوی مبتال بود  . د  ر 
مراسم بزرگد  اشــت عباس امیرانتظام که 
د  ر مؤسســه خیریه رعد  ، واقع د  ر شهرک 

غرب، خیابان هرمــزان، پیروزان جنوبی 
پالک ٧۴ برگزار شد  .»الهه میزانی« همسر 
امیر انتظام د  ر این آیین د  ر سخنانی اظهار 
د  اشــت: امیرانتظام به همه مــرد  م ایران 
به همه گروه ها و مذاهب تعلق د  اشــت و 
حضور اقشار مختلف د  ر این مراسم نشان 
از جایگاه او د  ر میان مرد  م اســت.د  رقرائت 
متن  د  لنوشــته ای که امیر انتظام خطاب 
خطاب به همسرش نوشته بود    امیر انتظام  
گفته بود   که از هیچ کس گالیه ای ند  اشت 
و همه را بخشــید  ه اســت . د  ر این آیین 
جمعی از فعاالن سیاسی از جمله مصطفی 
تاجزاد  ه، علیزاد  ه طباطبایی، حجت نظری 
محمد   ســالمتی، محمد   توســلی، احمد   
زید  آباد  ی، علیرضا رجایی، هرمید  اس باوند  ، 
مازیار مصطفوی، فیض اهلل عرب ســرخی 
محمد  رضــا خاتمــی، علی شــکوری راد   
عماد  الد  ین باقی و مرتضــی الویری، الهه 
کوالیی، محمد   ملکــی ، صاد ق زیباکالم 
و هــاد ی خانیکی  حضور د  اشــتند  . این 

مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت .

د ر مراسم بزرگد اشت عباس امیرانتظام 

رنجبران مد  یر روابط عمومی صد  ا و سیما د  ر 
ارتباط با موضوع پخش اعترفات تلویزیونی 
مائد  ه هژبری به د  اد  ســرای فرهنگ و رسانه 

احضار شد  ه است. 
پاســخ های صد  اوســیما بــه انتقاد  هــا از 
پخش مســتند   »بیراهه« و آنچــه اعتراف 
یک د  ختر 1٧ ســاله خواند  ه شــد  ، نه تنها 
افــکار عمومی و کارشناســان و رســانه ها 
را قانع نکــرد  ه که به ابهامــات هم افزود  ه 

اســت. بخصوص که اد  عاهــای مد  یر روابط 
عمومــی این ســازمان د  رخصــوص مجوز 
قضایــی برای پخش اعتــراف مائد  ه هژبری 
 هم با تکذیــب برخی منابــع آگاه قضایی 

روبه رو شد  ه است.
برخی  اد  عــای  تکذیب  رنجبــران ضمــن 
زوایای پشــت پــرد  ه این ماجــرا را روایت 
کرد  . این منبــع آگاه اد  عای رنجبران مبنی 
بر د  رخواســت مقام قضایی برای پخش این 

اعتراف هــا را کذب محض د  انســت و از او 
خواست برای اثبات اد  عایش، یک نسخه از 
سند   د  رخواست د  ستگاه قضایی از وی را به 
قوه قضائیه ارسال کرد  ه و یک نسخه را نیز 

د  ر اختیار رسانه ها قرار د  هد  .
بر اســاس گفته های رئیس روابط عمومی 
صد  ا و ســیما ، مائــد  ه هژبــری صبح روز 
شنبه 29 ارد  یبهشــت ماه یعنی حد  ود   سه 
هفته پیش از ســوی پلیس فتا د  ســتگیر 

می شــود  ؛ اما بعد  ازظهر همان روز پلیس با 
این اســتد  الل که »وی هنوز به 18 ســال 
نرســید  ه اســت«، او را به د  اد  سرای اطفال 
می فرســتد   و فرد   یاد   شــد  ه همــان روز با 
قرار کفالت آزاد   می شود  . رنجبران د  ر اد  امه 
د  فاعیاتش نه تنها پخش چنین برنامه هایی 
را د  رخواســت مرد  م د  انست بلکه وعد  ه د  اد  : 
 »مســتند  های فراوانی د  ر آیند  ه روی آنتن 

خواهد   رفت.«

وابط عمومی صد  اوسیما به د  اد  سرا  احضار مد  یر  ر
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 فارس: پد  ید  ه زند  گــی امیر انتظام د  ر چهار د  هه اخیر، نه 
خود   وی بلکه جماعت موســوم به اصــالح طلب بود  ند  . آنها 
د  ر د  هه شــصت، خود   را د  اعیه د  ار تمام و کمال حفظ نظام و 

متولی تنبیه مخالفان آن می د  انستند  .
این طیف د  ر حمله به د  ولت بازرگان، باربط یا بی ربط، معموال 
پای امیرانتظام را وسط می کشید  ند  . شاهکار مجموعه اظهار 
نظرهای آنان د  ر این باب، ســخنان میرحســین موسوی د  ر 
مصاحبه با کیهان د  ر بهمن ماه شصت بود   که: »سنجاقی که 
امیرانتظام روی کراوات خود   می زد  ، همیشه مانند   سوزنی د  ر 
چشمان من فرو می رفت!«... ابواب جمعی خشونت انقالبی 
پس از خرد  اد   هفتاد  و شــش، از متولی گری انقالب د  ســت 
 شستند   و ترحیح د  اد  ند   جامه روسو، الک واستوارت میل را به 

تن کنند  .
 مشرق: چنــد  ی پیش محسن میرد  اماد  ی، د  بیرکل جبهه 
منحله مشارکت و از د  انشجویان تسخیرکنند  ه سفارت امریکا اعالم کرد   که امیرانتظام جاسوس نبود  ه است و از آن اسناد  ، 
جاسوسی مستفاد   نمی شود  .  د  ر برید  ه ای از کتاب خاطرات معصومه ابتکار، از د  انشجویان تسخیرکنند  ه النه جاسوسی، مرد  ود   
بود  ن اد  عاهای اخیر محسن میرد  اماد  ی مبنی بر جاسوس نبود  ن عباس امیرانتظام را نشان می د  هد  . میر د  اماد  ی د  رحالی 
منکر جاسوس بود  ن امیر انتظام می شود   که ۴0 سال قبل، همفکران و جریان نزد  یک به وی)خط امامی های د  هه شصت و 

 اصالح طلبان امروز(، طی سخنرانی ها و مقاالت و مصاحبه های متعد  د  ی، به مسئله امیر انتظام پرد  اخته و وی را محکوم به 
جاسوســی می کنند  .  این د  ر حال اســت که مهد  ی کروبی مهر ماه 61 که ریاســت بنیاد   شهید   را بر عهد  ه د  اشت، د  ر 
یکی از سخنرانی های پیش از خطبه های نماز جمعه د  ر ارتباط با امیر انتظام و جریان حامی اش، یعنی نهضت آزاد  ی 
می گوید  : »عد  الت اســالمی ایجاب میکند   که یا امیرانتظام از زند  ان آزاد   شــود   و یا اگر او مجرم است – و به حق هم 
مجرم اســت-پس اینها ) بازرگان و نهضت آزاد  ی ها ( هم محاکمه شوند  ...شــورای عالی قضائی و د  اد  ستان کل انقالب 
و د  اد  ســتان انقالب مرکز! که از زحماتتان تقد  یر میشــود  ؛ باز هم شما نشسته اید   که اینها حرف هایی بزنند   و  بچه های 

بیگناه مرد  م را تحریک کنند   وآنها را واد  ار به کارهایی نمایند  ....باید   از ریشه حساب را تسویه کنید  .«
رئیس د  ولت اصالحات نیز که د  ر د  هه شــصت سرپرســتی موسســه کیهان را بر عهد  ه د  اشت، د  ر مهر ماه همان سال 
خطاب به مهند  س بازرگان چنین می نویسد  : »چه نقصی د  ر کار شماست که فرد  ی چون امیر انتظام، جاسوس و مزد  ور 

آمریکا تا سطح معاونت نخست وزیر و سخنگوی د  ولت موقت باال می آید  ؟«
نخست وزیر د  هه شصت نیز که اکنون از چهره های محبوب جریان د  وم خرد  اد   به شمار می رود  ، د  ر بهمن ماه سال60 
طی مصاحبه ای که به مناسبت سومین سالگرد   انقالب اسالمی با روزنامه کیهان د  اشت، د  ر ارتباط با ماجرای امیر انتظام 
می گوید  : »د  ر رابطه با لیبرالها من فقط خاطره آن شبی را نقل می کنم که اسناد   النه جاسوسی د  ر رابطه با امیر انتظام 
افشا شد  .  واقعا احساس می کرد  م کوه سنگینی از روی د  وش من برد  اشته شد  ....افشا شد  ن این چهره به نظر من مقد  مه 
ویرانی عظیمی بود  ....من هیچ وقت خوشحالی آن شب را فراموش نمی کنم....سنجاقی که امیر انتظام روی کراوات خود   
می زد همیشه مانند   سوزنی د  ر چشمان من فرو می رفت... اینکه شروع شد   به افشاگری این جریان، این امید   را به ما 
 بخشید  ، با معجزاتی که د  ر انقالب د  ید  یم، این انقالب تا آخر بتواند   تا آخر پیش برود   و این جریان را )لیبرال ها( را جا 

رو کند   و چنین هم کرد  .« این مطلب را ما ننوشتیم فارس و مشرق نوشتند .

افراد ی که همیشه پای امیرانتظام را  وسط می کشید ند 

بهقولبعضیها
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کامیار شــاپور، فرزند   فروغ فرخزاد   و پرویز شاپور، متولد   29 
خرد  اد   1۳۳1 ؛ پسری که هم فروغ د  ر شعرهایش به او اشاره 
کرد  ه، و هم شاپور از نامش، »کامی«، به عنوان نام مستعار خود   
اســتفاد  ه کرد  ه بود    د  ر سن 66 سالگی بر اثر عارضه ریوی د  ر 
بیمارستان بستری شد  ه بود   بر اثر  ایست قلبی د  ر 25 تیرماه 
1۳9٧د  ر گذشــت . د  ختر پوران فرخزاد   و د  خترخاله کامیار 
شاپور  د  لیل به تاخیر افتاد  ن  مراسم خاک سپاری  را بیماری 
د  ایی شان به عنوان تنها بازماند  ه   می د  اند  . مراسم خاکسپاری 
کامیار شــاپور روز جمعه29 تیر ماه با حضور گسترد  ه شمار 

کثیری از هنرمند  ان  د  ر قطعه هنرمند  ان برگزار شد  . 
کامیار شــاپور هنرمند  ی بود   که  د  ر اوج تنهایی و بی کســی 
د  ر تهران ســال های زیاد  ی د  ر گوشــه ای آرام به کار خود  ش 
مشــغول بود   . شعر می نوشت ، نقاشــی می کشید   و گیتاری 
هم د  اشــت که با آن د  ر خیابان و پارک، موســیقی د  هه 60 
و ٧0 میــالد  ی می نواخت چند  باری هم گرفتار شــد   و تذکر 
شــنید   ، برای همین ترجیح می د  اد   د  ر تنهایی بنوازد  . زند  گی 
اگرچــه برایش د  ر لحظات زیاد  ی بی معنا می شــد   و د  یگر نه 
نقاشــی و نه شــعر و نه فرزند   فروغ بود  ن، هیچ کد  ام اعتباری 
به لحظه هایش نمی د  اد    اما موســیقی تنها د  ستاویزی بود    که 
به قول خود  ش با آن زهِر زند  گی را می گرفت، کامیار شــاپور 
د  ر آخرین مصاحبه ای که با جراید   د  ر 1۳95 د  اشت د  ر مورد   

زند  گی پر از د  رد   و تنهایی اش چنین می گوید  :
کارهــای مختلفی می کنم، البته به این معنی نیســت که به 
همه آنها می رسم! انتشــارات مروارید   سه کتاب از من چاپ 
کرد  ه  بنام های مجموعه شعر »عشق یک مجسمه  فلزی ست 
و نورهای معطر طالیی«، »خود  نویسم را از آفتاب پر می کنم« 
و »اولین تپش های عاشقانه قلبم« )نامه های فروغ فرخزاد   به 
همسرش(.وقتی از انگلیس برگشــتم فعالیت اصلی ام نقاشی 
بود   چند   تا نمایشــگاه هم گذاشتم. اما اگر می خواستم د  رآمد   
د  اشته باشم باید   تن به چیزهایی می د  اد  م که خیلی با روحیاتم 
هماهنــگ نبود   و بعد   از فوت پــد  رم خیلی کار نکرد  م و فقط 
د  ر یک نمایشگاه گروهی شرکت کرد  م.از 16 سالگی همیشه 
گیتار همراهم بود  . د  ر خانه شــیخ هــاد  ی که بود  یم وقتی با 
پد  رم زند  گی می کرد  م خیلی بیشتر تمرین د  اشتم اما از وقتی 
پد  رم ناخوش شد   بیشــتر وقتم به مراقبت از او می گذشت و 
کمتر به موســیقی می رسید  م. بعد   از فوت پد  رم د  رواقع گیتار 
برایم جد  ی تر شد  . سه سالی که د  رخانه عمه ام بود  م اما خیلی 
شــرایط زند  گی برایم سخت شد  ه بود  . صبح های زود   می رفتم 
د  رکه و آنجا ساز می زد  م و بعضی وقت ها هم کسی رد   می شد   
و پولی برایم می اند  اخت .بعد   از آن مرا گرفتند   و البته گیتارم 
را پس د  اد  ند   و فقط تعهد   گرفتند   که د  یگر ســاز نزنم. 9 سال 
هم با آقای رضا کیکاووســی زند  گی می کرد  م می رفتم پارک 
کوروش تا هم ســاز بزنم هم اگر بشود   د  رآمد  ی د  اشته باشم. 
بعــد   از آن می رفتم پــارک قیطریه و پارک اند  یشــه و خانه 
هنرمند  ان ولی خب د  ر آمد  ی ند  اشتم. حتی د  و بار رفتم ترکیه 
و ســازم را هم برد  م ولی شــرایط اجازه ند  اد  !د  ر   همان د  وران 
بود   که آن فیلم مســتند   را هم د  رباره ام ســاختند  . االن چند   
وقتی اســت که خیلی حوصله خیابان را هم ند  ارم.د  ر زند  گی 
از این شــاخه به آن شاخه زیاد   پرید  م   بی قرار بود  م و چیزی 
راضی ام نمی کرد  . از طرفی خوشــحالم و از طرفی افســرد  ه ام 

چون ناخود  آگاه می بینم که مرگ نزد  یک است و خیلی چیز ها 
برایم اهمیتش را از د  ست می د  هد  . قبال صبح ها خیلی زود   از 
خواب بید  ار می شــد  م اما این روز ها انگیزه ای برای بید  ارشد  ن 
ند  ارم. با مشقت از خواب بید  ار می شوم و کمی گیتار می زنم تا 
حالم جا بیاید   یعنی به هر ضرب و زوری جلوی زهر روزمرگی 
را می گیرم و به یک حالت خوشــحالی و بی خیالی می رسم.

فکرکرد  ن بــه مرگ معموال بازد  ارند  ه اســت اما فکر می کنم 
د  ر یــک مرحله ای همین مرگ اند  یشــی منجر به آفرینش و 
خلق اثر هنری می شــود  . ولی این آثار آد  م هاســت که باقی 
می ماند   نه خود  شــان. زمانی هم می رفتــم کافه یا خیابان و 
نقاشی می کشید  م از این مد  ل کارکرد  ن لذت می برد  م . گیجم 
و نمی د  انم می خواهم چه کار کنم. ممکن است از ایران بروم 
اما د  قیقا مقصد   خاصی ند  ارم شــاید   هم بمانم. سال هاست د  ر 

همین شرایطم و هنوز تصمیم خاصی ند  ارم.
تا وقتی که د  ر س می خواند  م پد  رم هزینه هایم را می د  اد   و بعد   
هم که فوت شــد   از خانه پــد  ری ارث برد  م که همین خانه را 
خرید  م البته کارهایی هم می کنم. کتاب های پد  رم هم تجد  ید   
چاپ می شــود   که البته پولش چشمگیر نیست، تا سال ٧5 از 
آثار فروغ هم د  رآمد  ی د  اشتم تا اینکه قانون ۳0 ساله به پایان 
رســید   البته د  ر باره کتاب های فروغ هنوز د  عوا د  اریم. حریف 
ناشرین نمی شویم، فقط انتشارات مروارید   حق التالیف تاب های 

خود  م و ماد  رم و پد  رم را می د  هد   ولی الباقی نه آن چنان!
د  وســتان پد  ر و ماد  رم را همه شــان را تقریبا می شناسم اما با 
هیچ کد  ام معاشرت و رفت وآمد  ی ند  ارم. خاله ام پوران را از سال 
٧8 ند  ید  م. از خانواد  ه پد  ری هم که با آنها بیشــتر د  ر ارتباط 
بود  م بی خبرم . راســتش بعد   از اینکه پد  ر و عمویم وکیلی که 
د  وســت صمیمی پد  رم بود   آقای »علی محمد   ناد  ر پور« براد  ر 
نــاد  ر ناد  ر پور با خانمش آمد  ند   همه وســایل ماد  رم و پد  رم را 
از خانــه ما برد  ند   چون من آن موقــع بیمار بود  م. حتی یک 
وکالتنامــه از من گرفته بود  ند   که خانــه را هم از من بگیرند   
من هم خیلی حال خوشــی ند  اشــتم ولی با   همان وضعیت 
رفتم و وکالتنامه را باطل کرد  م وگرنه خانه شیخ هاد  ی را هم 
از د  ســت می د  اد  م.نقاشی های پد  رم هم بود   که عمه ام صاحب 
شــد   کتابخانه و تمام آرشیو هایم را خانواد  ه عمه ام برد  ند  ، این 
از خانواد  ه و فامیل پد  رم. فقط یک بخشی از نقاشی های پد  رم 
ماند  ه که می خواستم به صورت کتاب منتشر کنم که ناشری 
پید  ا نکرد  م و حاال شاید   نمایشگاهی بگذارم با کمک د  وستان 
اگر عمری باقی باشد  . و کتاب هایی هم د  رباره فروغ و پد  رم د  ر 
د  ست تهیه است. کل زند  گی من   همان خانه پد  ری ام بود   که 
به من رسید  . البته از فروغ سوای د  ست نوشته های شعرهایش 
چیزهای د  یگــری هم باقی ماند  ه بود  ؛ چند   تابلو از ســهراب 
سپهری و بهمن محصص و د  یگران که خاله مرحومم )گلوریا 
فرخزاد  ( صاحب شــد   .ابراهیم گلســتان هم هر آنچه از فروغ 
مانــد  ه بود   به ما د  اد  ؛ همه آنها را برد  یم خانه پد  ری ام. تابلویی 
از محصص بود   ،از سهراب سپهری و فیروز شیوانلو و پرتره ای 
از فروغ کــه فکر کنم بیژن صفاری کشــید  ه بود   و تابلوهای 
د  یگری از نقاشان مشــهور... چون خانه ما جا ند  اشت آنها را 
بــه خانه گلوریا برد  یم که مد  ت ها هم به د  یوار بود   اما به مرور 
خاله ام آنها را صاحب شد  .شاید   تنها یک عکس از فروغ میان 

خرت وپرت هایم که روی کاغذ کپی است باقی ماند  ه باشد  . 
فقط نامه های فروغ به پد  رم باقی ماند  . خاطرات خیلی 

کمی از فروغ د  ارم. یک سال قبل از مرگش؛ آمد  ه بود   
د  م د  بیرستان فیروز بهرام و زنگ آخر کمی با هم 

قد  م زد  یم و رفت، بعد   از آن د  بیرستان البرز بود  م 
که خبر فوتش را از یکی از همکالســی هایم 

شنید  م. مسئله عاطفه به وابستگی برمی گرد  د   
و آن هم وقتی به وجود   می آید   که با کسی 
د  ر ارتباط باشــید  .بعضی اوقات خوشحال 
می شــوم که ماد  رم فروغ بود  ه، ولی خب 
احوال آد  م متغیر اســت. گاهی وقت ها 
هم با خــود  م می گویم بــی کار بود  ید   
که مرا به د  نیا آورد  یــد  . البته آنها که 
نمی توانستند   آیند  ه را پیش بینی کنند   
ولی خب االن من نه ازد  واج کرد  م و نه 
فرزند  ی د  ارم چون سوای همه ماجرا ها 
خود  م احســاس رضایت نمی کنم که 
حــاال بخواهم موجود   د  یگری را به د  نیا 
بیاورم و بعــد   بروم پی کارم. د  وســت 

ند  ارم مســئولیت فرزند  د  اشــتن را عهد  ه 
بگیرم. البته د  یگر پیر تر از آن هســتم که 

چنین اشــتباهی را مرتکب شوم، اما د  ر کل 
نمی خواســتم یکی روزی بگوید   چرا من را به 

چنین د  نیایی آورد  ی.  

مرد  تنهاییی که گیتار می زد  
یاد گار فروغ و شاپور بود 

پرویز شاپور
مبد  ع کاریکلماتور
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پرویز شــاپور 18 ســال پیش د  ر نیمه مرد  اد  ی گرم د  ر بیمارســتان عیوض زاد  ه د  رگذشت؛ بیمارستانی د  ر خیابان شیخ 
هاد  ی که نزد  یک محل سکونتش بود  .او چند  ین د  هه از عمرش را د  ر کوچه پس کوچه های محله جامی و شیخ هاد  ی و 
جمهوری گذراند  ه بود  . خانه ای د  ر خیابان کسری که تنها چند   کوچه از خانه ارد  شیر محصص باالتر بود   و حاال خانه ای 
است فراموش شد  ه.پرویز شاپور کارمند   وزارت د  ارایی بود  . از آن وزارتخانه ثروتمند   ماهانه مقرری اش را می گرفت ولی 

د  لش با طنز و کاریکاتور و طراحی و د  ر یک کلمه د  لش با مطبوعات بود  . 
مطبوعاتــی کــه از قبِل آن چیز د  ند  انگیری نصیبش نمی شــد   و ظاهرا د  ر آغاز با یک جور کنجــکاوی پایش به آن باز 
شــد   و د  یگر نتوانســت از آن د  ل بکند   و خود  ش را خالص کند  . تا پایان عمر رابطه مســتمرش را با مطبوعات و مجالت 
طنز حفظ کرد   و د  ر همان مطبوعات توانســت طنزنویســی صاحب ســبک شــود   و مهر قالبی را به نام خود   بزند  .پرویز 
شــاپور زند  گی غم انگیزی د  اشــت. با آن که طنزهایی با نام کاریکلماتور می نوشــت یکی از کاریکلماتورهایش این بود   
که »غم، کلکســیون خند  ه ام را به ســرقت برد  «؛. د  ر همه ۳۳ ســالی که بعد   از مرگ فروغ زند  گی کرد  ، بارها مطبوعات 
د  ست به بزرگد  اشــت و ستایش زند  گی و شعر شــاعری زد  ند   که اد  بیات معاصر 
خود  ش را به او مد  یون می د  اند   اما د  ر همه این صفحه ها که ســال به سال 
روی هم بیشــتر تلنبار می شد  ند  ، جایی برای پرویز شاپور ظاهرا نبود   و 
 این به خاطر تاکتیکی بود   که شــاپور د  ر ســال های بعد   از مرگ فروغ 

د  ر پیش گرفته بود  .
د  ر مجله توفیق نوشت و جزو هیئت تحریریه شد   و بعضی از مطالبی که 
آنجا نوشت، برعکس کاریکلماتورهاش طوالنی بود  ند  . د  ر توفیق مطالب 
طنزی مثل »یاد  د  اشت های د  ختر حوا« نوشت د  رباره د  خترهای شیک و 
پیک آن د  وران که جمله های کوتاهی بود  ند  . د  ر واقع جنین کاریکلماتورها 
آنجا شــکل گفت. بعد   از ســال ها که د  ر توفیق بود   با کســانی مثل 
ارد  شــیر محصص و بیژن اسد  ی پور و عمران صالحی آشنا شد   
و با محصص د  وستی کرد  . محصص بود   که شاپور را تشویق 
کرد   به طراحی کرد  ن. محصص قناسی هایی را که د  ر کار 

پرویز شاپور  بود   د  ید  ه بود   د  وست د  اشت. 
ایــن بود   که هم طراحی می کرد   هم طنز می نوشــت 
و بعــد   هم کاریکلماتور نوشــت که آقای شــاملو این 
اســم را روی کارهاش گذاشــت. زمانی کــه پرویز 
شــاپور همکار روزنامــه توفیق بود   نوشــته هایش 
را روی کاغذهای بســیار کوچکــی به اند  ازه د  و بند   
انگشت برای ســتون هایی چون »برخورد   عقاید   و 
آرا« و »د  ارالمجانین« می نوشــت. این نوشــته ها 
بنا بر چیزی که مســعود   کیمیاگر آن را »ناآشنایی 
و نبــود  ن زمینه ذهنی الزم« میان مســئولین وقت 
نشــریه می خواند   اکثرا از سبد   نوشته های غیر قابل 
چاپ سر د  ر می آورد  !  وقتی برای توفیق کار می کرد   
 گاهی براد  ران توفیق چیــزی به او می د  اد  ند   که اصال 

قابل توجه نبود  . 
پــس از آن نوشــته هایــش  د  ر »خوشــه« منتشــر 
شــد   و توســط احمــد   شــاملو »کاریکلماتــور« نــام 
گرفــت د  ر د  وره جد  یــد   هــم فقــط بــرای گل آقا می 
 نوشــت که پــول خیلی ناچیزی هــر ماه یا د  و مــاه یکبار 

به او می د  اد  ند  . 
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بهــروز نعمتی عضــو هیئت رئیســه مجلس 
اصالح طلــب  نماینــد  ه  و  

تهــران د  رباره طرح 
اســتیضاح و عــد  م 
رئیس جمهور  کفایت 
که از ســوی برخی 
مطرح   نماینــد  گان 
شد  ه است، گفت: هر 

بحثی که د  ر خصوص آقای 
رئیس جمهور د  ر مورد   استیضاح، عد  م کفایت یا 

موضوعات از این د  ست مطرح شود   به نظر من  د  رست 
نیســت. آقای رئیس جمهور زحمات خود   را می کشد   

و کارهای خود   را انجام می د  هد   و طرح این موضوع قطعا 
اشتباه است. این اتفاقات که مثال شرکتی با 26 روز سابقه ارز هنگفتی 
را د  ر اختیار بگیرد   و بخشــی از آن را برای موبایل وارد  ات استفاد  ه کند   
و بخش د  یگر آن سرنوشــتش هنوز معلوم نیست موارد  ی است که باید   
پیگیری شــود  .اما اینکه د  ولت ایراد   و اشکاالتی د  ارد  ، بله ایراد  ات وجود   
د  ارد   و با توجه به نامه ای که نزد  یک به د  ویست نفر از نمایند  گان به آقای 
روحانی نوشــتیم، باالخره این تغییر تیم اقتصاد  ی اجتناب ناپذیر است 
و ایشــان باید   تمیشان را ترمیم کند   و ما خواهش کرد  یم که این اتفاق 
بیافتد  . اگر د  ولت کابینه را اصالح نکند  ، به نظرم مجلس این کار را انجام 
خواهد   د  اد  .موضوعی د  یگری که د  ر بحث اقتصاد  ی مهم است این است 
کــه همه با هم، یعنــی هم د  ولت و هم مجلس و هم بازار و مرد  م و قوه 
قضائیه د  ست به د  ست هم بد  هیم تا این شرایطی که وجود   د  ارد   را حل 
کنیم و حتما هم می توانیم چرا که ما پتانســیل های مناسبی د  ر کشور 

د  اریم و قطعا هم این مسائل را می توان حل کرد  .

علی خد ایی عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار  
می گوید : تحوالتی کــه د ر بحث نرخ ارز به وجود  آمد ه 
موجب شــد ه تا مهاجرین و اتباع بیگانه یک شــبه ۴0 
د رصد  قد رت خرید شــان را از د ســت بد هند  و این امر 
بر زند گی و معیشــت آنها تاثیر گذاشته است.بسیاری 
از مهاجرین که د ر ایران کار می کنند  و د رآمد شــان را 
به آن ســوی مرزها می فرستند  با افزایش نرخ ارز د یگر 
نمی توانند  پولی برای خانواد ه های خود  ارســال کنند  و 
بــه همین د لیل کار کرد ن د ر ایــران برای آنها مقرون 
به صرفه نیســت و تالش می کنند  بــا خروج از ایران و 
رفتن به کشــورهای د یگر، موقعیت اجتماعی و زند گی 

بهتری برای خود  فراهم کنند .شــخصا معتقد م که اگر 
اتباع بیگانه از ایران بروند  بسیاری از کارهای کشاورزی، 
د امــد اری، جمع آوری محصــوالت باغی و زراعی روی 
زمین می ماند . لــذا معتقد م نباید  مانع اشــتغال اتباع 
بیگانه د ر کشــور شویم و حضور آنها از بسیاری جهات 

برای ما مفید  است.
 اتباع کشــورهای همســایه با کمترین حقوق و مزایا 
ســخت ترین کارها د ر ایران را برعهد ه می گیرند  و بازار 
کار نیروی کار ایرانی را از بین می برند  و همین مســاله 
موجب شــد ه که کارفرمایان برای فرار از پرد اخت بیمه 
و مزایای قانون کار، تمایل کمتری به جذب نیروی کار 

ایرانی نشان د هند . بســیاری از کارگران ساختمانی به 
د لیل تمایل کارفرمایان به اســتفاد ه از نیروی کار ارزان 
خارجی ماه ها و شــاید  سال ها اســت که د ر پروژه های 
ســاختمانی بــه کار گرفته می شــوند .زمانی که واحد  
پول ایران نســبت به »افغانی« ارزش باالیی د اشــت، 
حجم مهاجرت از کشــور همسایه شــرقی به ایران باال 
گرفــت امــا از وقتی که د الر ســود ای پرید ن گرفت و 
پیامد های نوســان ارز با نگرانی همراه شــد ، مهاجرین 
هم برای تامین معاش خود  و خانواد ه و کســب د رآمد  
 بیشــتر فکر عزیمت به کشورهای همسایه و اروپایی را 

د ر سر پروراند ند !

اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور د  ر آیین 
گشایش طرح های توســعه فوالد   صبا گفت: مهم ترین 
هد  ف آمریکایی ها همانطور که خود  شــان گفته اند   یک 
جنــگ اقتصــاد  ی تمام عیار علیه ایران اســت تا مرد  م 
ناراضی شــوند  . این راهبرد   آمریکا، اسرائیل و عربستان 
است.ما به عنوان مســئوالن کشور راهبرد  ی که اتخاذ 
کرد  یم، مقاومت است. به نحوی که حتی االمکان آسیب 
از زند  گی مرد  م د  ور شود   اما می د  انیم این کار به ساد  گی 
ممکن نیست چون کشورهای د  یگر هم تا حد  ود   زیاد  ی 
با آمریکا همراهی کرد  ند  .رئیــس جمهور آمریکا اعالم 
کرد  ه تحریم ها باید   بازگرد  د  . ایران نیز با سایر کشورهای 
امضاکنند  ه برجام د  ر حال مذاکره است تا نظرات ایران 
تامین شــود  . ما به عنوان مسئوالن کشور راهبرد  ی که 
اتخاذ کرد  یم، مقاومت است. به نحوی که حتی االمکان 
آسیب از زند  گی مرد  م د  ور شــود   اما می د  انیم این کار 
به ساد  گی ممکن نیســت چون کشورهای د  یگر هم تا 
حد  ود   زیاد  ی با آمریکا همراهی کرد  ند  . آنها می خواهند   
صــاد  رات نفــت ایران را بــه صفر برســانند  . از نظر ما 
عملیاتی شــد  ن این اید  ه به ســاد  گی ممکن نیست. ما 

برای تد  اوم صاد  رات نفــت برنامه هایی د  اریم که اعالم 
می کنیم.هد  ف بعد  ی شان این است که جلوی صاد  رات 
صنایع ما مثل پتروشیمی و فوالد   را بگیرند  .هد  فگذاری 
بعد  ی آمریکایی ها این اســت که ما به پول صاد  راتمان 
د  ســت پید  ا نکنیم. جابجایی پول از طریق نظام بانکی 
انجام می شــود   ما با اروپایی ها و روسیه و چین د  ر حال 
مذاکره هســتیم تا راه هایی بــرای مباد  الت بانکی پید  ا 
کنیم. هد  ف بعد  ی آمریکایی ها این اســت که کاالهای 

واسطه ای و سرمایه ای به کشور 
وارد   نشــود   د  ر مجموع مقابله با 
این تحریم ها به یک عزم و اراد  ه 
جد  ی نیاز د  ارد   و باید   واقعیت ها 
را بــه مرد  م گفت چــون این بار 
هد  ف آمریکا، ایران و جمهوری 
اسالمی است اما ما باید   بد  انیم 

تحریم هــا هــم تهد  ید   اســت و 
هــم فرصت. د  ر حال حاضــر می توانیم 

بســیاری از کاالها را د  ر د  اخل کشور تولید   
کنیــم برای همین وارد  ات 1۴00 قلم کاال را ممنوع 

کرد  یم.د  ر حالــی که همه به د  نبال مقاومت هســتند 
عد  ه ای به د  نبال این هســتند   که حتی د  ر این شرایط 

هم جیب مرد  م را بزنند   اما ما اجازه نمی د  هیم.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی د  ر شــورای 
اشتغال و سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
د  ولت تد  بیر و امید   روی تثبیت فضای اقتصاد  ی برنامه د  ارد  .

هد  ف از سفرهای استانی پرد  اختن به امور فراموش شد  ه 
اســت که باید   بیشتر تقویت شوند  . رفتن 
به عمق کشور توسط مسئوالن موجب 
د  رک مســتقیم مسائل خواهد   شد   
که با این سفر نکاتی را د  ریافتم 
و از نزد  یک مسائل شهرهای 
کوچــک را رصد   کرد  م که 
این یک د  ســتاور بزرگ 
اســت. کیــک اقتصاد  ی 
کشور کوچک شــد  ه که باید   به زند  گی 
کارگــران و حقوق بگیران و مســتمری 
بگیران توجه شــود   و ســازمان تامین 
اجتماعی نیز سرپا شــود  .وزیر بیکاران 

هستم تا این قشر به شغل د  ست یابند  . حقوق مستمری 
بگیران و حد  اقل مزد   کارگران د  ر شــهرهای بزرگ کافی 
نیست اما مسیر د  یگری وجود   ند  اشته است و مسیری که 
طی کرد  یم د  رست بود  ه  و تاکنون با همین روش منحنی 
کاهش قد  رت خرید   با شیب مالیم باال آمد  . اکنون عملیات 
روانی د  شــمن را د  ر موضوع رانند  گان می بینم؛ د  ر حالی 
که ما و رانند  گان د  ر کنار یکد  یگر هستیم. بیمه رانند  گان 
مشکل اصلی د  اشت که حل شد   و یک مورد   نیز بازنشتگی 
زود   رس بود  ه که مســئله کلی کشور است.فهم د  رست از 
مسائل اشتغال روستایی د  اریم و نمی خواهیم د  ر روستاها 
پول پاشی کنیم و تاکنون ٧000 میلیارد   تومان طرح به 
بانک های عامل فرســتاد  یم و باید   زنجیره د  رست شود   تا 
روستایی بعد   از مد  تی به یک بد  هکار تبد  یل نشود  .مشاغل 
خانگــی را باید   به عنوان یک بســته د  نبال کنیم و نباید   
تنها به د  اد  ن وام و مجوز اکتفا کرد   .نخستین جهت گیری 
د  شمن برای فعالیت علیه ایران این است که بد  نه اجرایی 

د  ولت و شرکای اجتماعی از هم جد  ا شوند  . برجام حرکت 
د  رســتی بود   اما آمریکا جهالت می کند   و این امر را مرد  م 
آمریکا نیز نمی پسند  ند  .اکنون افراد  ی روی این موج سوار 
هســتند   و نا امنی روانی ایجاد   می کنند   و باید   د  انست که 
امروز د  ر جنگ هستیم و د  ر برخی تبلیغات روانی این امر 
را می بینیــم. این افراد   عنوان کرد  نــد   که ما به بصره آب 
می د  هیم تا مرد  م خوزستان را تحریک کنند   و می خواهند   
اعتمــاد   عمومــی را کاهش د  هند  . د  شــمن می گوید   به 
کشــورهای د  یگر بگویید   کاالهای لوکس وارد   ایران کند   
تا مرد  م د  چار تعارض شوند   اما کاالهای اساسی را به ایران 
ند  هید   تا ایران د  چار مشکل شود  . کشور همواره بحران های 
بزرگ همانند   جنگ تحمیلی، بمباران و ارز و خزانه خالی 
د  اشته است که با کمک مرد  م از تمام موارد   عبور کرد  یم. 
این فشــار کنونی بر کشور توسط یک حاکم بی فکر ظالم 
تحمیل شد  ه است و هد  فش امنیت روانی مرد  م است که 

ما می توانیم از آن عبور کنیم.

ایران د یگر بهشت مهاجران نیست!

اجازه نمی د هیم عد ه ای جیب مرد م را بزنند 

عقب نشینی مثبت د ولت

وزیر بیکارانم
اکنون عملیات روانی د شمن را د ر موضوع رانند گان می بینم

کامران ند  ری رییس ســابق پژوهشکد  ه 
پولــی و بانکی و کارشــناس مســائل 
اقتصاد  ی :به رســمیت شــناختن بازار 
آزاد   منطقی تریــن تصمیم برای جبران 
اشــتباهات اخیر اســت د  ر واقع قاچاق 
تلقــی کرد  ن بــازار ثانویــه، متقاضیان 
بسیاری که د  ر فهرســت سهمیه د  ولت 
قــرار نگرفته بود  ند   را با مشــکل مواجه 
کرد   و باعث افزایش نــرخ ارز تا 9 هزار 
تومــان شــد  .با ایــن کار متقاضیان ارز 
مجبــور بود  ند   به هر نرخــی که عرضه 
کنند  ه اعالم می کند   تن د  هند   به همین 

د  لیل طی چند   ماه اخیر شــاهد   کاهش 
معامالت و د  ر عوض افزایش نرخ د  ر بازار 
آزاد   بود  یــم و همچنین عامل مهمی د  ر 
جهش چشــمگیر بازارهای همسو مانند   
ســکه نیز بود  .به رسمیت شناختن بازار 
ثانویه، اشــتباهات قبلی د  ولت را کاهش 
خواهد   د  اد   و نســبت به بسته های اخیر 
معقوالنه تر اســت. این که ارز مورد   نیاز 
گروهــی تامین نشــود   و راه های تامین 
آن را نیــز به رســمیت نشناســیم، د  ر 
واقع ســرکوب این افراد   است که به نفع 
اقتصاد   نخواهد   بود  .د  ولت از ابتد  ای سال 
د  ر راستای تک نرخی کرد  ن ارز، ۳ نرخ 
جد  ید   را به بازار عرضه کرد   که باید   د  ید   
اختالف نرخ های اعالم شــد  ه از ســوی 
د  ولت با نرخ بازار آزاد   تا چه اند  ازه است.

بین نرخ ۳800 که برای کاالهای اساسی 
و نرخ  ۴200 که برای گروه د  وم د  ر نظر 
گرفته و نرخ ســوم که اخیرا به این د  و 
اضافه شد  ه و قرار است بین وارد  کنند  ه و 
صاد  رکنند  ه تعیین شود  ، با د  الر آزاد   که 

تا 9 هزار تومــان نیز پیش رفت، تفاوت 
بسیاری وجود   د  ارد  ؛ د  ر واقع این تفاوت 
نرخ، انگیزه رانت جویی برای کسب سود   
را افزایــش د  اد  ه اســت و می بینیم که 
کنتــرل این تفاوت برای د  ولت نیز عمال 
امکان پذیر نیست.تصور د  ولت این است 
کــه صاد  رکنند  گان ارز خــود  ر را با نرخ 
د  ولتی وارد   ســامانه نیما می کنند   اما با 
توجه به فاصله نــرخ د  ولتی و بازار آزاد   
ایــن انگیزه بــرای صاد  رکنند  گان ایجاد   
خواهد   شد   که ارز خود   را به جای سامانه 
نیما به بــازار آزاد   عرضه کنند   که د  ولت 
د  ر این مورد   تا کنون نظارتی انجام ند  اد  ه 
است.مهم ترین مشــکل طرح های اخیر 
د  ولت، پیچید  گی باالی آن است که البته 
به رســمیت شناختن بازار آزاد   گامی د  ر 
جهت جبــران آن خواهد   بود  . همچنین 
الزم به ذکر اســت که سیستم نظارتی 
قــوی د  ر ایران وجود   ند  ارد   و این نظارت 
به د  وش مرد  م افتاد  ه، یعنی اگرچه د  ولت 
اعــالم کرد  ه که د  ر برخی کاالها افزایش 

قیمت بی د  لیل است اما همچنان شاهد   
افزایش قیمت بود  ه که این نشانه فقد  ان 
سیســتم نظارتــی قد  رتمنــد   د  ر د  ولت 
اســت. اگر د  ولت نگران اقشــار آسیب 
پذیر جامعه باشــد   با وجود   عد  م نظارت 
بــر قیمت ها می تواند   حد  اقل تفاوت بین 
نرخ ها را کاهش د  هد   تا فســاد   اقتصاد  ی 
کاهــش پید  ا کند  .  بحــران بی اعتماد  ی 
به جنــگ روانی تبد  یل می شــود  .مرد  م 
به اقد  امات و وعد  ه هــای اخیر د  ولت د  ر 
خصوص کنتــرل قیمت ها بــی اعتماد   
هســتند  . تفاوت بین آن چه که مرد  م د  ر 
زند  گی خود   شــاهد  ند   و وعد  ه هایی که 
د  ولــت می د  هد  ، د  ر واقــع جنگ روانی 
بی اعتماد  ی ایجاد   خواهد   کرد   که ناشی 
از عــد  م شــفافیت و بد   عهــد  ی د  ولت 
است.د  ر واقع از ســال گذشته تا کنون 
وعد  ه های د  ولت د  ر خصوص کنترل بازار 
و قیمت، عملی نشــد  ه اســت که با این 
وجــود   احیای اعتماد   مرد  م کار بســیار 

د  شواری خواهد   بود  .

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات د  رباره تغییرات احتمالی 
کابینه د  ولت و همچنین تغییر وزیر ارتباطات گفت: گمانه زنیهای زیاد  ی 
 د  ر ایــن باره وجــود   د  ارد   ولی تصمیم را آقــای رئیس جمهور می گیرد 

د  رباره خود  م هم چیزی نشنید  م.

بهزاد   کالنتری مد  یــرکل د  فتر مد  یریت بیمارســتانی و تعالی خد  مات 
بالینی وزارت بهد  اشت ضمن توضیح د  ستورالعمل اخیر وزارت بهد  اشت 
د  رباره اســتفاد  ه مجد  د   از برخی وسایل پزشکی، گفت: موضوع استفاد  ه 
مجد  د   از وسایل یکبارمصرف نیست، بلکه منظورمان استفاد  ه از وسایلی 
اســت که نوع چند  بار مصرف شــان وجود   د  ارد  . ست های اتاق عمل که 
شــامل وســایلی  چون پنس، قیچی و... اســت، بعد   از عمل شسته و 
اســتریل می شوند   و مجد  د  ا مورد   استفاد  ه قرار می گیرند  . د  ر هیچ کجای 
د  نیا اینطور نیســت که این ســت ها را د  ور بیند  ازند   و بگویند   که بعد   از 

یکبار استفاد  ه از آنها، ست جد  ید  ی را استفاد  ه می کنیم. 
بنابراین این وسایل یک روش شست وشو و د  ستورالعمل استریل د  ارند   
که اگر این فرآیند   به د  رســتی انجام شــود   د  ر راســتای ایمنی بیمار 
اســت.این د  ستورالعمل می گوید   د  ر راســتای مد  یریت منابع از وسایل 
چند  بار مصرف اســتفاد  ه کنید   تا خرج کمتری د  اشــته باشد   و وسایل 
یکبار مصرفی که گران هســتند   و مشــابه چند   بار مصرف شــان وجود   
د  ارد  ،  استفاد  ه نشــوند  . وقتی می شود   از برخی وسایل چند  بار مصرف با 
روش د  رست استریل اســتفاد  ه کرد  ، چرا پول اضافه د  هیم.البته ممکن 
است یک بیمارســتان سیستم استریل قوی ند  اشته باشد   و سیستمش 
نیازمند   بازسازی باشد  ، د  ر این صورت این بیمارستان تا زمان بازسازی 

سیستمش از وسایل یکبار مصرف یکبارمصرف استفاد  ه می کند  .

چراپولاضافهدهیم؟!!
استفادهمجددازستهای
اتاقعملیکبارمصرف!

تصمیمراآقایرئیسجمهورمیگیرد

کابینهرااصالحنکند
مجلساینکارراانجاممیدهد

تحلیلیات

جیغودادندارهکه،طبق
برنامهداریم،پیشمیریم!

تهایجدید
قیم
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علی نظر تیمــوری کیا معاون د  اد  ســتان ایالم گفت :یک 
مد  یر ارشد   و سه کارمند   د  ر استان ایالم به اتهام اختالس و 
کالهبرد  اری د  ستگیر شد  ند  .این پروند  ه هم اکنون د  ر یکی از 
شعبات د  اد  سرای ایالم تحت بررسی و رسید  گی د  قیق است.
فعالً رقم این اختالس و کالهبرد  اری قریب 10 میلیارد   ریال 

برآورد   شد  ه است.

همگان بد  انند   که برخورد   محاکم قضایی با اختالســگران 
قانون شکنان و متصرفان اموال د  ولتی بسیار سخت و بد  ون 
اغماض خواهد   بود  .ضرورت د  ارد   که د  ســتگاه های نظارتی 
بیش از پیش پای کار باشند   و نگذارند   که هر از گاهی این 
گونه اختالس ها و د  ســت د  رازی های به بیت المال شکل 

بگیرد  .

بانک مرکزی ســرانجام فهرســت آن 
د  ســته  از د  ریافــت کننــد  گان د  الر 
۴200 تومانی بــرای وارد  ات کاالهایی 
که توسط وزارت صنعت مشخص شد  ه 
است، را منتشر کرد  .البته این فهرست 
اســامی کامل د  ریافت کنند  گان د  الر 
۴200 تومانــی نیســت و ناقص می 
باشــد  .با این حال نکته جالب توجه و 
ورزشــی این لیســت، حضور موسسه 
ورزشــی البد  ر بند  رکنگ است که این 

موسســه هم د  الر ۴200 تومانی برای 
وارد   کرد  ن تایر خود  رو ســواری و تایر 
کامیون و اتوبوس د  ریافت کرد  ه است.

این موسســه برای تایر خود  رو سواری 
معــاد  ل 1 میلیون و 682 هزار و 689 
یورو از بانــک مرکزی گرفته اســت. 
موسسه البد  ر همچنین مبلغ 510 هزار 
و ۳۳6 یــورو از بانــک مرکزی و 206 
هزار و ٧0۴ یورو از سامانه الکترونیکی 
نظام یکپارچه معامــالت ارزی )نیما( 

برای تایر اتوبــوس و کامیون د  ریافتی 
سال  بند  رکنگ  البد  ر  است.تیم  د  اشته 
1۳9۳ حضــوری جنجالــی د  ر لیگ 
د  ســته اول فوتبــال د  اشــت و حتی 
بــه خاطر اتهــام تبانی بــا تیم مهر 
کرج، 6 امتیاز از این تیم کســر شد   
 و د  ر نهایــت به لیگ د  ســته د  وم 

سقوط کرد  .
این مطلب را ما ننوشــتیم 

مهر نوشت.

سید  حسین سلیمی، نائب رییس کمیسیون بازار پول 
و سرمایه اتاق تهران:بهترین راه حل د  ر شرایط فعلی 
عرضه اطالعات شفاف به مرد  م است. مرد  می که نیاز 
ارزی د  ارنــد   و صنعتگران به د  لیل نگرانی از وضعیت 
آیند  ه برای تقویت توان خرید   مواد   اولیه و جلوگیری 
از تعطیلــی واحد  هایشــان مازاد   نیــاز ارز خرید  اری 

کرد  ه اند  .تصمیمــات فی البد  اهه د  ولــت که با هد  ف 
ســاماند  هی بازار ارز انجام می شود  ، بیش از اثر مثبت 
اثر منفی خواهد   د  اشت. د  ولت می خواهد   از انتقال ارز 
به خارج جلوگیری کند   اما د  ر شرایط بلبشوی ارزی 
که ارزش پول ملی به شد  ت کاهش پید  ا کرد  ه، بحث 

مالیات بر معامالت ارزی را مطرح می کند  .
مالیــات بر معامالت ارزی د  ر حالی مطرح می شــود   
کــه صاد  رات از مالیات معاف اســت و چنین اقد  امی 
به افزایش د  وباره نــرخ ارز می انجامد  . د  ولت به جای 
تصمیمات ناگهانی باید   یک تصمیم عقالنی و اثرگذار 
د  ر طوالنی مد  ت بگیرد  . بخشی از سرمایه ها به بورس 
هد  ایت شد  ه و امروز بورس باالی هزار میلیارد   تومان 
خرید  وفروش سهام د  اشته که سه برابر سطح معمول 
است. این نشــان می د  هد   که د  ر کشور بازاری وجود   

د  ارد   کــه ســرمایه گذار می تواند   بــا اطمینان د  ر آن 
ســرمایه اش را برای کمک به تولید   به  کار بیند  ازد  . 
مشــخص نیســت چرا د  ولت به چنین ظرفیت هایی 
توجه نمی کند   و با اعالم و اجرای تصمیم های ناگهانی 

بازار را بر هم می زند  . 
منابــع ارزی ایران د  ر حد   صاد  رات آن اســت و رقم 
مشخصی است که اگر به صنایع اختصاص پید  ا نکند   
مشــکالت تولید   و اشتغال عمیق می شــود  . نگرانی 
کنونی مرد  م  به این د  لیل است که اطالعات شفافی 
نسبت به یک ســال آیند  ه و طوالنی مد  ت د  ر اختیار 
ند  ارند   و وقتی بحث تحریم پیش می آید  ، همه بیشتر 
احتیــاط می کنند  . گروه اقتصاد  ی د  ولت باید   با مرد  م 
شــفاف ســخن بگوید  . بی برنامگی د  لیل اصلی ایجاد   

مشکالت کنونی است.

جالل میرزایی عضو کمیسیون انرژی گفت: کمیسیون 
انــرژی می توانــد   از وزارت نفت و شــرکت ملی نفت 
گزارش بگیرد  ، گفت: د  رباره اینکه چگونه می توان با این 
مشــکالت مواجه شــد   با توجه به اختیارات کمیسیون 
انــرژی و نگرانی هایــی کــه وجــود   د  ارد   و همچنین 
تجربه ای کــه از د  وره رئیس جمهور ســابق د  اریم این 
اســت که باید   مراقب باشــیم که د  وباره آن فساد  ها و 
رانت خواری هــا و هــد  ر رفتن منافع ملی به اســم د  ور 
 زد  ن تحریم هــا اتفاق نیفتد   و تجربــه بابک زنجانی ها 

تکرار نشود  .

یک نظم و چهارچوبی باید   برای این کار تعیین شود   که 
از حالت فرد  ی خارج شود   و یک گروهی تصمیم بگیرند   
و باید   اختیارات د  اشته باشند   که د  ر زمان های مختلف 

تصمیمات د  رست بر اساس خرد   جمعی بگیرند  .
د  ر این شــرایط همه کارهایی که کمیســیون ها انجام 
می د  هد   نســخه  هایی است که برای کوتاه مد  ت تجویز 
می شــود   و برای بلند   مد  ت باید   با اتخاذ سیاســت های 
واقع گرایانــه و د  ر  پیش گرفتــن تصمیمات معقول د  ر 
نگرش مــان تغییراتی را ایجاد   کنیــم که منافع ملی ما 

آسیبی نبیند  .

ابوالفضل فاتح د  ر یاد  د  اشــتی با عنوان 
»بیش از ارز نیازمند   عقلیم« که آن را 
د  ر اختیار ایلنا قرار د  اد  ه است، نوشت: 
»افشای لیســت شرکت های د  ریافت 
کنند  ه ارز نشــان د  اد   کشــور بیش از 
آن که بــا بحران ارزی مواجه باشــد   
با بحران عقلی مواجه اســت. رهبری 
انقالب سیاست کالن تد  وین می کند   
مجلس قانون تصویب می کند  ، سران 
قوا پیوسته نشســت برگزار می کنند 
رییس جمهــور کابینه تشــکیل می 
د  هد  ، وزارت نفــت برای افزایش چند   
بشــکه نفت چانه زنی هــای فراوانی 
بــا کشــورهای رقیب بــه انجام می 
رســاند  ، وزارت خارجه با کشــورهای 
مختلفی مذاکره مــی کند   تا بپذیرند   
د  ر شــرایط تحریم د  ر قبــال نفت، به 
ایران ارز اختصــاص بد  هند  ، د  وباره با 
کشــورهای د  یگری مذاکره می شود   
یــا ترفند  های مختلفی به کار بســته 
می شــود   تا این ارزها از طریق چند   

بانک نه چند  ان معتبر با کساتی هایی 
به ایران منتقل شــود  ، آنگاه مد  یرانی 
ناالیق یا خائن یا شریک د  زد   و صاحب 
منافع این ارز را که محصول واگذاری 
از حیثیت کشــور  امتیازات فــراوان 
است، به نورچشمی ها یا شرکت های 
مجعول برای کاالهای غیر ضرور یا د  ر 
 اســاس غیر واقعی اختصاص د  اد  ه اند  . 
ایــن اگــر بحــران عقلی یــا خیانت 
نیســت پس چیســت؟د  ر هــر د  الر 
اشــک یتیم و گلوی تشنه خرمشهر 
و بی خانمانی های سیســتان و شکاف 
د  ست کارگران کوره پزخانه ها و زنان 
بی سرپرســت و شــکم های گرسنه 
و کلیه هــای فروختــه شــد  ه و خون 
مــرزد  اران و .... مهمتر از همه آبروی 
د  یــن و میهن نهفته اســت. باید   این 
ارزهای بر باد   رفتــه حتی اگر کابین 
بازگرد  د  به خرانه  زناننشــان شــد  ه، 
بی عقالن از صحنه  مد  یریت به فوریت 
اســتعفا د  اد  ه و یا کنار بروند   و عامالن 

این د  زد  ی ملی رسوا و به اشد   مجازات 
برســند  . تحریم ها و فشار جهانی هر 
چقد  ر ســختگیرانه باشــد   اما از نظر 
اقتصاد  ی از شــرایط جنگ د  شــوارتر 
نیســت. تغییر عمــد  ه د  ر مولفه های  
سیاست، مد  یریت، نظارت و شرافت و 
سالمت است. د  ر د  وران د  فاع مقد  س 
برای اختصاص هــر د  الر به کاالهای 
ارزی، سیاســت های بســیار ســخت 
گیرانه  و متعهد  انه ای اعمال می شــد   
و لــذا با همــه محد  ود  یت ها کشــور 
توانســت از آن گرد  نه ی د  شوار عبور 
کند  .  متاســفانه د  ر این ســالها حاتم 
بخشی های فراوانی شــد  ه و از سوی 
د  یگر نظارت های حقوقی و اطالعاتی و 
امنیتی به جای تمرکز بر امور حیاتی 
بیشتر به حذف سیاسی متمرکز بود  ه 
است.فقد  ان رسانه های آزاد   و مستقل 
و مونوپولی و حزبی گرایی  صد  ا و سیما 
نیز ناکارآمد  ی نظارت را افزون ساخت. 
نتیجه ی سالها بی عد  التی های سیاسی،   

امروز خود   را د  ر فســاد   و بی تد  بیری 
اقتصاد  ی متجلی ساخته است.انقالب 
و  نظام متکی بــر تود  ه های مرد  م د  ر 
کمال تاســف به انحصــار و محاصره 
باند  های  آقازاد  ه ها و نورچشــمی ها و 
سیاســی فاســد   و متملق و بی ریشه 
د  رآمد  ه اســت.از د  ل امپراتوری د  روغ 
 امپراتوری فســاد   قد   علم کرد  ه است. 
واقعیت هــای اخیــر نشــان می د  هد   
بی تد  بیرها و شکاف های د  اخلی، شان 
جهانی ما را تنــزل د  اد  ه و آنان را د  ر 
مطالبه ی غیر منطقی از ایران جسور 
کرد  ه اســت.به جای امتیاز به بیگانه 
باید   د  رون را اصــالح کنیم و بیش از 
آنکه نیازمند   ارز باشــیم نیازمند   عقل 

و شرافتیم.«
والسالم/ابوالفضل فاتح11 

تیرماه 1۳9٧

بیش از ارز نیازمند  عقل و شرافتیم 

تجربه بابک زنجانی ها تکرار نشود  

د ستگیری یکی از مد یران ارشد  و 3 همکارش 

رد   پای باشگاه ورزشی د  ر د  لار ۴۲۰۰تومانی!

د ولت باید  با مرد م شفاف سخن بگوید 

یاد  د  اشــتش  از  بخشــی  د  ر  کرباســیان  مســعود    اقتصــاد    وزیــر 
نوشت:»شــفافیت که نباشــد  ، عد  ه ای هوس سواســتفاد  ه به سرشان 
می زند   و با مــال اند  وزی عرصه زند  گی را برمــرد  م تنگ می کنند  ؛ اما 
د  ولــت قطعا طــرف مرد  م و حامــی منافع ملی و د  ر خد  مت توســعه 
بخــش خصوصــی واقعی و مولد   اســت که طی ســال های تحریم از 
 مــال و جانش برای کشــور صرف کرد   و همچنان ایســتاد  ه اســت.  
بخش خصوصی مطمئن باشــد  ، د  ولت اقتصاد   شــفاف و ضد  فســاد   را 
می خواهد   که همان مطالبه جد  ی آنهاســت و بــه مرد  م هم اطمینان 
می د  هیــم که بازارها لحظه به لحظه رصد   می شــود  .د  ولت نمی تواند   
اســامی وارد  کنند  گان کاال با د  الر ۴200 تومانی را اعالم کند   زیرا این 
به معنی به مقابله برخاســتن با بخش خصوصی است که البته همین 
موضوع ســبب واکنش و انتقاد  های زیاد  ی شد   و بسیاری آن را خالف 
ســخنان اخیر  رییس جمهور د  ر راستای ضرورت شفاف سازی ارزیابی 
کرد  ند  . شریعتمد  اری گفته بود   که اطالعات این افراد   د  ر صورت لزوم به 

نهاد  های نظارتی د  اد  ه می شود  .«

بایزید   مرد  وخی  اقتصاد  د  ان:مطالعات 
برنامه ریزی  د  ر ســطوح  آیند  ه نگری 
یا انجام نشــد  ه یا اعالم نشد  ه است. 
کمتریــن خاصیــت آیند  ه نگــری و 
طراحــی »د  ید  مان« توســعه آیند  ه 
کشــور، جبران کمبود   و نقیصه نظام  
تد  بیر د  ر تهیــه و تنظیم برنامه های 
میان مد  ت و کوتاه مد  ت توسعه است.
بیش از یــک د  هه شــامل د  و د  وره 

برنامه پنج ســاله از د  وران 20ساله چشم اند  از ایران می گذرد   که د  ستاورد  ها 
و عملکرد  هــای اقتصاد  ی- اجتماعی د  ر حد   انتظار این ســند   چشــم اند  از 
نبود  ه است. به طور کلی شــاخص های عملکرد   د  ر طول پنج برنامه توسعه 
پنج ســاله هم نشــان می د  هند   که با صرف هزینه هــا و یک ربع قرن زمان 
د  ســتاورد  ها متناسب نبود  ه و این د  ر حالی است که هد  ف ها و سیاست های 
ایــن برنامه ها به تصویب قانون گذار هم رســید  ه و د  ســت کم برای بخش 
د  ولتی و د  ســتگاه های اجرائی د  ولت الزام آور بود  ه انــد  . اما با وجود   اهتمام 
مراجع مختلف تصمیم ســازی، تصمیم گیری و اجرائی و تأمین هزینه های 
سرشــار این برنامه ها، نتایج حاصله رضایت بخش نبود  ه اســت. تجربه های 
توسعه  برنامه ریزی شد  ه کشــور ما و د  یگر کشورهای د  ر حال توسعه نشان 
می د  هند   که عامل کلید  ی تحقق هد  ف ها و سیاست های برنامه های توسعه 
فقط قانون، منابع طبیعی و منابع مالی به عنوان ملزومات برنامه های توسعه 
نبود  ه، بلکه شایســتگی نظام تد  بیر )حاکمیت قانون و قانونمند  ی، کیفیت 
قوانین و مقررات، شفافیت و حسابد  هی، مبارزه با فساد  ، حفظ محیط  زیست 
و حقوق آیند  گان، آزاد  ی و...( تعیین کنند  ه اســت. با وجود   تأکید  های مکرر 
د  ر سیاســت های کلی هر برنامه توسعه پنج ســاله که کارگزاران و مرد  م را 
به ســوی شایستگی د  ر مد  یریت و اجرای برنامه ها هد  ایت یا مکلف می کرد  ه 
تحقق نیافتن ها را می توان به طور عمد  ه و اساسی ناشی از کیفیت نظام  تد  بیر 
از جمله د  ر فرایند   های برنامه ریزی و قانون گذاری و د  ر ســاختار مد  یریت و 

نظام اجرائی برنامه ها د  انست.

جمهور  رییس  روحانی  حسن 
قوه  سراســری  همایــش  د  ر 
قضائیه د  ســتور افشای اسامی 
د  ریافت کننــد  گان د  الر ۴200 تومانی را صاد  ر 
واعالم کرد  : به رییــس کل بانک مرکزی و وزیر 
صنعت، معد  ن و تجارت د  ســتور د  اد  ه ام، اسامی 
همه کسانی که د  الر د  ولتی د  ریافت کرد  ه اند   را منتشر کنند  . 
مرد  م باید   بد  انند   که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان 

ارز د  ولتی د  ریافت کرد  ه است.

چراتوسعهنیافتهایم؟

دستوردادهاماسامیرامنتشرکنند

اکانت رســمی رییــس جمهور د  ر 
توییتر با الیک کرد  ن توییت کنایه 
شــریعتمد  اری  به  جهرمــی  آمیز 
نسبت به نافرمانی وزیر صنعت د  ر 
خصوص عد  م افشــای شرکت های 
د  ریافت کننــد  ه ارز د  ولتی واکنش 

نشان د  اد  .

ســازمان ثبت اسناد   و امالک کشور 
لینک استعالم فوری ممنوع الخروجی 
افراد   را روی ســایت خود   قرار د  اد  ه 
اســت.افراد   می توانند   بــا مراجعه به 

 http://exitban.ssaa.ir آد  رس 
بــا وارد   کرد  ن کد  ملــی، از وضعیت 
شــخص  یا  خود    ممنوع الخروجــی 

مورد  نظر باخبر شوند  .

راپرتویژه
واکنشرئیسجمهوربهنافرمانی وزیرصنعت

استعالمفوریممنوعالخروجی

عدهایهوسسواستفادهبهسرشانمیزند

چیزجان،سلطانجان
بازبونخوشبیاپایین
تااینبازاریهتکونیبخوره

تحلیلیات



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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شرکت »پرشــین پارس« به عنوان یکی از شــرکت های واسپاری خود  رو به 
تازگی به د  لیل شــکایت مشــتریان آن پلمپ شد  ه است.با این که این شرکت 
مجوز فعالیت رسمی د  اشته اســت، اما د  ر شرایط کنونی نتوانسته به تعهد  ات 
خود   پاسخ د  هد   و امروز نارضایتی مشتریان این شرکت باعث تعلیق فعالیت آن 
شد  ه است.شرکت »پرشین پارس« محصوالت مختلف خود  روسازان د  اخلی و 
خارجی را پیش فروش می کرد   اما د  ر تحویل آن ها باز می ماند  . جالب اســت 
که این شــرکت گاهی طرح های فروش جذاب تری نســبت به شرکت های 
عرضه کنند  ه رسمی د  اشت و د  ر برخی موارد   این شرکت قیمتی کم تر را برای 
برخی خود  روها اعالم می کرد  .شــاید   بهتر باشد   که امروز خرید  اران خود  رو با 
د  قت بیشتری به شــرایط فروش مختلف و تبلیغات موجود   د  ر فضای مجازی 
توجه کنند  . توجه د  اشــته باشید   که هیچ شــرکت واسپاری خود  رو نمی تواند   
شرایطی متفاوت از شرایط فروش رسمی یک شرکت د  ر زمان یکسان منتشر 
کند  . همچنین د  ر بحث قیمت خود  روها، نمایند  گی ها و شرکت واسپاری تحت 
قرارد  اد   میتوانند   تنها از کمیسیون فروش خود   د  ر هر طرح فروش به مشتریان 
تخفیف د  هند  . اگر میبینید   که شــرایط فروش شرکت واسپاری مورد   نظر شما 
جذاب است، پیش از خرید  ، یک بار تایید  یه فعالیت آن را از سوی شرکت اصلی 

عرضه کنند  ه خود  رو بگیرید  . 

عباس ساالری مشــاور عالی کانون 
شــوراهای اســالمی کار کشور: اگر 
تامین اجتماعی از بد  نه د  ولت خارج 
نشــود  ، بحران ها د  نبالــه د  ار خواهد   
شد  .مد  تهاســت که همه فراد  ستان و 
باالیی ها توجه بــه کارگران را از یاد   
برد  ه اند   و صد  ای ما هیچ جا شــنید  ه 
نمی شــود  .کافی نبود  ن د  ستمزد   9٧ 
برای پوشــش هزینه هــای حد  اقلی 
زند  گی و تهد  ید   اســتقالل ســازمان 
تامیــن اجتماعی با اجرایی شــد  ن 
بند   »و« تبصــره هفت قانون بود  جه 

کارگران را با مشکالت مضاعف مواجه 
کرد  ه است.باید   به خواسته های قانونی 
و به حِق کارگران توجه شود  . ناد  ید  ه 
گرفتــن این خواســته ها، پیامد  های 

خوشایند  ی نخواهد   د  اشت:
 بحــث روابط کار  به امان خد  ا رها 

نشود  
 د  ســتمزد   باید   زند  گی یک خانوار 

چهار نفره را تامین کند  
 با کارفرمایان متخلف برخورد   شود  

 د  یوان عد  الــت از حقوق کارگران 
د  فاع کند  .

هیئت  عضو  ابراهیمی نیا  خســرو 
رئیســه اتاق اصناف تهران گفت: 
برقرار  مختلف  کسبه های  فعالیت 
اســت و افراد  ی که طی روزهای 
گذشــته د  ر خیابان ها به وضعیت 
اصال  می کرد  ند    اعتــراض  موجود   
جــزو بازاریان نبود  ند   و روســای 
را  آنهــا  اتحاد  یه هــای مختلــف 
بود  ند    افراد  ی  اینها  نمی شناختند  . 
که بیرون از سیستم بازار وارد   شد  ه 
بود  ند   و ســعی د  ر ایجاد   اغتشاش 
بازاریان و  و شلوغ کاری به اســم 
به  کاسبی  د  اشــتند  .هیچ  اصناف 
د  نبال اعتصاب و بســتن مغازه و 
توقف کســب و کار خود   نیســت 
البته ما منکر وجود   مشــکالت د  ر 
تجــارت خارجی و نوســانات د  ر 
بازار ارز نیســتیم. همین اتفاقات 
ســبب شــد  ه که د  ر آخرین روز 
کاری هفته گذشــته وزیر صنعت 
با هیئــت مد  یره اتــاق اصناف و 

روســای اتحاد  یه جلسه بگذارد   و 
د  ر جریان آخرین مشــکالت آنها 
قرار بگیرد   و د  ستور ایجاد   کارگروه 
برای هر چه ســریعتر حل شد  ن 
مشــکالت اصناف را بد  هد  .د  ر این 
جلسه مشکالت ما مطرح شد   و ما 
اعالم کرد  یم که هیچ گونه کمبود   
کاال وجــود   نــد  ارد   و فقــط االن 
مشکل ما ســوء استفاد  ه برخی از 
د  ریافت  با  که  است  وارد  کنند  گان 
ارز ۴200 تومانــی جنــس را به 
تومان حساب  د  الر 8000  قیمت 
می کننــد   و یا اینکه آن را به بازار 
شــرکت های  نمی د  هند  .حضــور 
غیرتخصصــی د  ر بازارها و اصناف 
مختلف سبب شــد  ه که کسبه از 
این وضعیت ناراضی باشند   اما د  ر 
نهایت این گناه مرد  م نیســت که 
چنیــن وضعی به وجــود   آمد  ه و 
د  ستگاه های نظارتی سریعا باید   به 

این موضوع ورود   کنند  .

محمود   ســریع القلم اســتاد   د  انشگاه  و 
پژوهشــگر معاصر ایــران گفت:وضعیت 
فعلی که گرفتار آن هســتیم، نه مربوط 
به امــروز و د  یــروز، بلکــه نتیجه یک 
د  وره ای طوالنــی اســت. د  ر حال حاضر 
حل ایــن وضعیت بیش از هــر چیز به 
یــک خانه تکانی فکری نیــاز د  ارد  . طی 
چند  ین ســال تحول د  ر کشور، متاسفانه 
نتوانسته  ایم سیستم ســازی را د  ر کشور 
پیاد  ه کنیم.کشور ما، کشور افراد   است و 
نه سیستم  ها. الفاظی مانند   رویه، قاعد  ه 
قانون، آیین نامه و چارچوب د  ر توســعه 

یافتگی کشورها مقد  س هستند  . 
اصوالً، سیســتم ها هستند   که توسعه را 
هد  ایت می کنند   نه افراد  . اما د  ر پیشــبرد   
بســیاری از امور د  ر جامعه ما، د  ر نهایت 
باید   رضایت افــراد   را جلب کنیم تا آنکه 

طبق مقررات و آیین نامه ها عمل کنیم. 
باید   قبل از هر چیز مشــخص کنیم که 
تهد  ید   ما کیست یا چیست و چه عواملی 
باعث شــد  ه تا د  ر این شــرایط احساس 
تهد  ید   کنیــم. تهد  ید   امــروز ما تهد  ید   
اقتصاد  ی اســت و کشــورها بــا اقتصاد   
به ما فشــار می آورند  .د  ر آلمان، ســاعت 
پنــج بعد  ازظهر همه محــل کار خود   را 
ترک می  کنند   تــا بروند   و زند  گی کنند  . 
لزومی نــد  ارد   مانند   ایران تا 12 شــب 
جلسه بگذارند  . جلسات فراوان به معنای 
ناهماهنگی و معرف فقد  ان رویه و قاعد  ه 
است. طی چند  ین سال تحول د  ر کشور 
متاسفانه نتوانســته  ایم سیستم سازی را 
د  ر کشــور پیاد  ه کنیم.د  ر شرایط کنونی 
تاثیرگــذاری د  ولت د  ر موفقیت کشــور 
آنقد  ری نیســت؛ اگر خیلی باشــد  ، بین 

5تا10د  رصد   اســت نه بیشتر. متاسفانه 
د  ولت د  ر کشــور ما د  ر د  و مساله اقتصاد   
و سیاست خارجی تقریبا کاره ای نیست. 
چون نه از نظر حقوقی و نه قانونی، کاری 
از د  ست د  ولت برنمی آید  .باید   ابتد  ا نقاط 

ضعف را به د  رســتی شناســایی کرد  ه و 
ریشــه بیماری را د  رک کنیم. نمی توان 
مد  ام مشــکالت را د  ر کشــور تکرار کرد   
و بد  ون تمرکز بر نواقــص اصلی، انتظار 
د  اشت د  ر رفع چالش ها موفق عمل کنیم.

کشور ما، کشور افراد  است و نه سیستم ها

عیســی فرهاد  ی فرماند  ار تهران با تاکید   بر اینکــه اوضاع بازار تهران آراِم آرام 
است، گفت: مشــکل خاصی وجود   ند  ارد   و هیچ مورد   بازد  اشتی هم ند  اشتیم. 
بازار ما بازار متد  ینین اســت و متد  ین ترین افراد   د  ر بازار تهران هستند   و بازار 
همیشــه متولی انقالب بود  ه، هســت و خواهد   بود  .اوضاع آراِم آرام اســت. ما 
معتقد  یم د  ر این چهل ساله متولیان انقالب بازاریان بود  ه اند   و همیشه بازاریان 

د  ر صحنه های انقالب حضور د  اشته و خواهند   د  اشت.

اگرتامیناجتماعیازبدنهدولت
خارجنشود

اصالجزوبازاریاننبودند

پلمپشد

اوضاعآرامِآراماست

د  ر بولتن خرد  اد  ماه بررســی مسائل روز 
اقتصاد   ایران که از سوی مرکز تحقیقات 
و بررســی های اقتصــاد  ی اتــاق ایران 
منتشرشــد  ه، به نقش د  ولت د  ر توسعه 
صــاد  رات پرد  اخته اســت. تبیین نقش 
د  ولت د  ر ارتقا "عنــوان یکی از مقاالت 
جد  یــد   اقتصاد  د  ان شــهیر فرانســوی-
آمریکایی و استاد   اقتصاد   توسعه مؤسسه 
فناوری ماساچوســت )ام.آی.تی(، خانم 
"اِستر د  وفلو" اســت. او به عنوان برترین 
اقتصــاد  د  ان زیر چهل ســال آمریکا د  ر 
ســال 2010 و برند  ه مد  ال »جان بیتز 
کالرک«، جوایز و افتخارات د  انشــگاهی 
متعــد  د  ی را د  ر کارنامــه د  ارد  ، الفــاظ 
استعاری »لوله کش« و »لوله کشی« که 
د  ر ایــن مقاله د  ر تبیین نقش حســاس 
اقتصاد  د  انان به کار رفته است، به ظرایف 
کار اقتصــاد  د  ان و اهمیــت پرد  اختن به 
سیاستی  تصمیم گیری های  د  ر  جزئیات 
اقتصاد  د  انــان اشــاره د  ارد  .د  غد  غه اصلی 
د  وفلــو ، اثربخش نمود  ن سیاســت های 
اقتصاد  ی د  ر مرحله اجرا است. به همین 
جهت، همــه تأکید  ات اســتعاری او به 
از  پیش  سیاســت ها  انجام  »چگونگی« 
»چیســتی« آن ها د  اللت د  ارد  . او معتقد   
اســت  که اقتصاد  د  انان بــازوی د  ولت ها 
د  ر تد  وین سیاســت ها و مقررات جد  ید   
هستند  . این امر مسؤولیتی بر د  وش آن ها 
قــرار می د  هد   که به اعتقــاد   د  وفلو باید   
د  ر ارتباط با سیاســت گذاری ها به مثابه 
یک »لوله کش« بــه »جزئیات اجرایی« 
سیاســت ها توجــه کنند  .ذهنیــت یک 
لوله کش به گونه ای اســت که باید   آنچه 
د  ر د  نیای واقعی می تواند   جوابگو باشــد   

را پیش بینی نماید   و ســپس به اصالح و 
تطبیق آن با شرایط واقعی بپرد  ازد  . زیرا 
مد  ل های نظری نمی توانند   ما را به طور 
کامل به چیســتی )و چگونگی( اهمیت 
جزئیات واقف ســازند  . به اعتقاد   او وقتی 
سیاســتی به اجرا د  رمی آید  ، راه د  یگری 
وجود   نــد  ارد   تا بتوان ســایر روش های 
پیاد  ه ســازی آن را امتحــان کرد  ، مگر 
بــا اســتفاد  ه از آزمایش هــای تصاد  فی 
کنترل شــد  ه اســت. د  وفلــو د  ر قالــب 
اســتعاره »اقتصاد  د  ان به مثابه لوله کش« 
مالحظات حیاتی بــرای کار اقتصاد  د  ان 
را به طور اســتعاری د  ر د  و مســئولیت 
اصلی خالصه می کند  : »طراحی شــیر« 
و »چید  مان و اســتقرار لوله ها.« همین 
اصل اســت که اقتصاد  د  انان سعی د  ارند   
با تغییر گزینه های ارائه شد  ه، بد  ون سلب 
آزاد  ی انتخــاب افراد   روی تصمیم گیری 
آن ها تأثیر بگذارنــد  . این بخش، همان 
»طراحی شــیر« اســت. اما »اســتقرار 
لوله هــا« به طور صحیــح، بخش د  ومی 
است که به اعتقاد   د  وفلو، اقتصاد  د  ان باید   
از طریق ســنجش تصاد  فی کنترل شد  ه 
انجام د  هد  . د  وفلو با استفاد  ه از این روش 
د  ر کشــورهای د  ر حال توسعه راه هایی 
واکسیناسیون  برنامه  مؤثرســازی  برای 
کود  کان، کاهش شیوع ماالریا و افزایش 
می کند  .د  وفلو  پید  ا  کود  کان  مد  رسه روی 
از ســوی د  یگر، بــه طرح هایی اشــاره 
می کند   که ظرایف و ابعاد   پیچید  ه آن ها 
از چشــم سیاست گذار د  ور ماند  ه است و 
به همین د  لیل به تجاربی ناموفق تبد  یل 
شــد  ه اند  . تجربه توزیع برنج یارانه ای د  ر 
اند  ونزی، ابعاد   اقتصاد   سیاســی و فساد   

پنهان د  ر این سیاســت را که از چشــم 
سیاســت گذار پنهان ماند  ه بود   به خوبی 
نشــان می د  هد  . تصمیم یک شبه نارند  را 
مؤد  ی، نخســت وزیر هند   برای تعویض 
اسکناس های قد  یمی و حذف 86 د  رصد   
از پول رسمی این کشور از چرخه پولی 
نمونه د  یگری اســت که بــه نظر د  وفلو 
بد  ون تأمل د  ر جزئیات اجرایی سیاست 
د  ر عمل زمینه ساز مشکالت اقتصاد  ی و 

اجتماعی فراوانی شد  ه است. 
    این همان فســاد  ی اســت که 

خد  اوند   می فرماید  
رضــا ارد  کانیان که به عنوان ســخنران 
پیش از خطبه های نمــاز جمعه تهران 
ســخن می گفت، اظهار د  اشــت:  مرد  م 
مــا انگاره هــای د  ینی د  ارنــد   که اصلی 
ترین سرمایه ماســت. انگاره های د  ینی 
کلیــد  واژه اصلی رفتار د  رســت با آب و 
انرژی و محیط زیســت می تواند   باشد   
که عمــل صالح تکرار شــد  ه د  ر اد  بیات 
د  ینــی و قرآن است.اســتفاد  ه د  رســت 
از آب و انرژی و مصرف اســتاند  ارد   آن 
همان عمل صالح اســت که مورد   رضای 
خد  اســت. خد  اوند   می فرماید   بد  مصرفی 
د  ر خشکی د  ریا منجر به تباهی کسب و 
کار مرد  م می شــود  . تباهی ها و فساد   د  ر 
د  نیا ناشــی از کارهای خود  مان است.اما 
امکان بازگشت و اصالح امور وجود   د  ارد  .

ما ســال ها د  ر برخی زمینه ها بد  مصرف 
بود  ه ایم و این همان فســاد  ی است که 
خد  اونــد   می فرماید   د  ر زمیــن مرتکب 
می شــویم که باعث نابرابری، بی عد  التی 
خشونت و فســاد   می شود  .امروز گام اول 
را برمی د  اریم و اظهار پشیمانی می کنیم 

که وارد   مصرف صحیح شــویم و مصرف 
صحیح را بــه عنوان عمل صالح نهاد  ینه 
کنیم و بــرای همه مرد  م تبیین شــود   
و همــگان به جــای تحریک مــرد  م بر 
د  شــواری ها همراهی کنند   که با کمک 

یکد  یگر بتوانیم موفق شویم.
بــا بهره منــد  ی از فناوری هــای جد  ید   
صرفه جویــی کنیم به طــوری که با د  ر 
پیش گرفتــن صرفه جویی و اســتفاد  ه 
از فناوری های جد  یــد   برای جمعتی د  و 
برابر جمعیت کنونی آب شرب بهد  اشت 
و صنعت د  ر د  ســترس د  اشــته باشیم. 
همه ایــن موضوعات به این معناســت 
که با رفتــار صحیح به گونــه ای عمل 
کنیــم که د  شــمنان هــوس نکنند   د  ر 
زمینه آب اقد  ام به تحریک احساســات 
د  ر مناطقــی که د  چار کم آبی هســتند  ، 
کنند  .رژیم صهیونیستی از همه ابزارها و 
علم امروز سعی د  ر سرقت منابع آب  د  ر 
خاورمیانه کرد  ه ما نباید   اجازه د  هیم که 
هوس کند   د  ر موضــوع آب وارد   معرکه 
کشور ما شود  . بنابراین هوشیاری مرد  م 
و همچنیــن عمل صالح می توانیم موفق 
باشــیم که از ورود   د  شمن به این عرصه 

جلوگیری کنیم.

پــد  رام ســلطانی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد   اســت: 
توسعه را باید   از خود   شروع کنیم و د  ر یاد   د  اشته باشیم 
که ملت های سعاد  تمند   فرهنگ پاکیزه و توانگری د  ارند  . 
آن ها بزرگ ترین د  ارایی شــان مرد  مانی د  رســت کرد  ار و 
بزرگ منش اســت. ثروت های بیرونی مانند   نفت و گاز 
هیچ گاه ما را به توسعه ماند  گار و بالند  ه رهنمون نساخته 
است.بی گمان یکی از ویرانگرترین ویژگی های فرهنگی 

ما ایرانیان تظاهر اســت. تظاهر د  ر میان ما به این د  لیل 
گسترد  ه شد  ه است که پاد  اش گرفته است. فرد   متظاهر 
د  ر سلســله مراتب کاری و اد  اری رشد   می کند   و سریع تر 
از د  یگــران ارتقاء می یابد  . او بــا رفتار د  وگانه برای خود   
ســطح مصونیت باالتــری د  ر جریان هــای اجتماعی و 
حاکمیتی به د  ســت می آورد  . او با تظاهر می تواند   زمان 
بیشتری د  ر گود   سیاست و گرد  ونه منفعت و رانت بماند   

و بهره بــرد  اری کند  . و او از بــِر تظاهر حمایت می خرد   
قانون را د  ور می زند   و همرنــگ هر جماعتی می گرد  د  .

تظاهر د  ر یک جامعه مانند   موریانه اخالق، آزاد  اند  یشی 
راست گویی و کرامت شهروند  ان را ریزریز می خورد   و آن 
فرهنگ را مســتعد   ویرانی و تالشی می کند  . متأسفانه 
تظاهــر قبح و کراهت خــود   را د  ر فرهنــگ ما تا حد   
زیاد  ی ازد  ســت د  اد  ه اســت. تظاهر آرام آرام فرومایگی 
را د  ر شــخصیت ما می نشــاند  . کاری می کند   که پیرو 
مکتب »هد  ف وســیله را توجیه می کند  « شویم. تظاهر 
از عزت نفس مــا تغذیه می کنــد   و آن را از د  رون تهی 
می کند  . د  ر نظام حکمرانی، تظاهر تیشه ای است که به 
ریشــه شایسته ساالری و حاکمیت قانون زد  ه می شود   و 
سرمایه اجتماعی کشور را به احتضار می کشاند  . تظاهر 
سم شیرینی است که زیرد  ستان قد  رت طلب و رانت جو 
به خورد   حاکــم و مد  یر مافوق خود   می د  هند  ، ســمی 
که عالئم مســمومیتش نقد  ناپذیری، استبد  اد   به رأی و 
خود  شیفتگی اســت. تظاهر از آن ویژگی های فرهنگی 
مخد  ر است که به راحتی از تن یک ملت بیرون نمی رود  . 
نقش حاکمــان د  ر بیرون راند  ن تظاهر از فرهنگ مرد  م 
بســیار اساسی است اما یک ملت هم می باید   تا همیشه 

منتظر اصالح از باال بماند  . 

اقتصاد د انان   لوله کش اند 

تیشه  به ریشه شایسته سالاری و حاکمیت قانون

تحلیلیات
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سید  مصطفی هاشمی طبا فعال سیاسی اصالح طلب:بعید   
اســت با تغییر کابینه مشــکالت اقتصاد  ی حل شود  .

کارشناســان اقتصاد  ی راهکاری برای معضالت کشور 
ارائه نمی د  هند  .برای مشکالت اقتصاد  ی راه حل ند  اریم 
نــه اقتصاد  انان راهکار ارائه می د  هند   و نه مجلس کاری 
می کند  . صحبت از جوان گرایی د  ر کابینه یک گفتمان 
کلی است،  مشخص نیست اگر جوانان را انتخاب کنیم 
شرایط بهتر از آن چه که هست شود   .  استنباط د  قیقی 
از این که گفته می شــود   باید   جوان گرایی صورت گیرد   
به د  ست نمی آید  ،  اما طبیعتا حضور نیروهای تازه نفس 
و پویا برای ما خوب است.گاهی اوقات د  ر وزارت خانه ای 
ضعف مشهود  ی د  ید  ه می شود  . آن جا می گویند   که باید   
تغییراتی صورت گیرد   امــا اینکه با تغییرات د  ر کابینه 
مشکالت اقتصاد  ی حل شود  ، بعید   می د  انم.تقریبا هیچ 

اقتصاد  د  انی راه حل مســائل اقتصاد  ی کشــور را ند  اد  ه 
اســت. مجلس توانسته این کار را انجام د  هد  ، د  ر برنامه 
ششم توســعه فقط یک  ســری احکام  گفته شد  ه که 
باید    ببنیم عملی می شود   یا خیر؟اگر قرار است احکام 
بد  ون توجه به ظرفیت های کشــور د  اد  ه شود   فاید  ه ای 
نــد  ارد  . بنابراین باتوجه به این که  اقتصاد  د  انان راه حلی 
ند  اد  ند  ، بعید   می د  انم بتوان این مسائل را حل کرد  . آقای 
رئیس مجلس فرمود  ند   این قانون بود  جه بی فاید  ه است، 
سؤال این جاست چه کسی این قانون را تصویب کرد  ه 
اســت؟ مجلس تصویب کرد  ه است، اگر ایراد   و ضعفی 
د  ارد   خــود   مجلس بایــد   برطرف کند   نــه جای د  یگر؛  

بنابراین این نشــان د  هند  ه آن است که روش مشخصی 
برای حل مســائل اقتصاد  ی نیست.  علت این است که 
مسائل و مشکالت کشــور تعریف نشد  ه است. اول باید   
بر خود   مسئله اتفاق نظر صورت بگیرد   بعد   راه حل ارائه 
کنیم، نه مسائل اقتصاد  ی تعریف شد  ه است، نه راه حل 
وجود   د  ارد   آن وقت توقع د  اریم مشــکالت حل شــود  .
اقتصاد   کشــور را باید   با د  ید  گاه کالن د  ید   سپس برای 
حل آنان راه حل ارائه د  هیم، متاســفانه د  ر کشــور ما 
با د  ید   جزئی به مســائل نگریسته می شود   و سیاست ها 

د  رست نیست.

اینکهکشوریبرفیاابربدزد
احد   وظیفه مد  یر کل پیش بینی و هشــد  ار ســریع سازمان هواشناسی د  ر 
واکنش به اظهارات اخیر رییس پد  افنــد   غیرعامل مبنی براینکه تیم های 
مشترکی از اســرائیل با همکاری یکی از کشــورهای همسایه ابرهای د  ر 
حال ورود   به ایران را غیربــارور می کنند   و همچنین ما با ابرد  زد  ی و برف 
د  زد  ی د  ر کشور مواجه هســتیم، گفت: نمی د  انم ایشان برچه اساسی این 
موضوعات را مطرح کرد  ه اســت، احیانا ایشــان اســناد   و مد  ارکی د  ر این 
زمینه د  ارند   و من د  ر جریان نیســتم، اما براســاس اطالعات هواشناســی 
امکان اینکه کشــوری برف یا ابری را بد  زد  ، وجود   ند  ارد  .کشوری نمی تواند   
ابر بــد  زد  ، اگر اینگونه بــود   پلیس آب د  ر آمریکا ایجاد   نمی شــد  ، چراکه 
ابرهــا را از د  یگر کشــورها می د  زد  ید  ند   و د  یگر نیــازی به پلیس آب نبود   
و آن را حــذف می کرد  ند  .اگــر ابری رطوبت کافی د  اشــته باشــد  ، برف و 
باران ایجاد   می شــود   و د  ر صورتی که ند  اشته باشــد   اصال بارشی نخواهد   
ایران د  چار خشکســالی های ممتد   اســت و این روند   جهانی است و فقط 
شامل ایران نیســت.مطرح کرد  ن این مباحث نه تنها مشکلی را از ما حل 
می کند  ، بلکه باعث می شــود   از چاره اند  یشی د  رســت منحرف شویم. اگر 
 فکــر کنیم کشــوری برف ها و ابرهای ما را مــی د  زد   و این موضوع صحت 

ند  اشته باشد   به خطا رفته ایم.

کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق تهران:ایجاد   شــرایط سرد  رگمی و 
نااطمینانــی د  ر بــازار ارز که تصمیمات 
د  فعتی و یکباره د  ولت نیز بر شــد  ت آن 
افزود  ه اســت، فعاالن اقتصــاد  ی حوزه 
غــذای کشــور اعــم از تولید  کنند  گان 
صاد  رکننــد  گان و وارد  کننــد  گان را د  ر 
شرایط استیصال برای پیش بینی نسبت 
به آیند  ه قــرار د  اد  ه و امکان برنامه ریزی 
را از آنها ســلب کرد  ه است. وقوع چنین 
اختاللی د  ر بازار پول کشور بانک مرکزی 
را به عنوان نهاد   تصمیم ســاز بازار پول 
کشور، بر آن د  اشت تا با اتخاذ تصمیمی 

عاجل و ناگهانی ارز را به یکباره و پس از 
ســال ها تک نرخی اعالم کند   و با اعالم 
نرخ ثابت د  ســتوری ۴200 تومان برای 
د  الر کلیــه فعاالن این بــازار را از د  اد   و 
ســتد   ارز با هر قیمت د  یگری غیر از این 
نرخ برحذر د  ارد   و د  ر تصمیمی د  یگر به 
پرد  اخت  وعد  ه  کاالها  این  وارد  کنند  گان 
یارانه ۴00 تومانــی، مابه التفاوت قیمت 
ارز مباد  لــه ای ســال قبــل و جد  ید  ، را 
بد  هد  . با وجــود   وعد  ه د  ولت برای تامین 
ارز ۴200 تومانی برای فعاالن اقتصاد  ی 
اما عد  م د  سترســی این گــروه، به ویژه 
تولید  کنند  گان، به ارزی با این نرخ و عد  م 
قبول آن از ســوی بازار آزاد  ، به طوری 
کــه د  ر حال حاضر ارز با نرخی بســیار 
باالتر د  ر بازار غیررسمی مباد  له می شود   
گویای فشار هزینه ای باالی افزایش این 
نرخ کلید  ی اقتصاد   بر هزینه تمام شــد  ه 
واحد  های تولید  ی از جمله صنایع غذایی 
اســت؛ به طــوری که بســیاری از این 
کارخانه جات د  یگر یارای تحمل افزایش 
هزینه ها  را ند  ارند   و عد  م توجه و حمایت 

د  ولتی قطعا بسیاری از آنها را د  ر معرض 
تعطیلی کامل قــرار خواهد   د  اد  .یکی از 
مولفه هــای هزینه ای بســیار تاثیرگذار 
تمام شــد  ه محصوالت صنایع  قیمت  بر 
نیاز  غذایی، قیمــت محصوالت مــورد   
بسته بند  ی است . شرکت های نیمه د  ولتی 
و سوار شد  ن این بنگاه ها بر امواج اوضاع 
مبهم حاکم بر بازار فعلی ارز، سبب شد  ه 
تا شــرکت های عرضه کنند  ه محصوالت 
پتروشــیمی با کاهش عرضه محصوالت 
خــود   د  ر بورس، زمینــه افزایش قیمت 
این کاالهــا د  ر بازار را فراهــم کنند   و 
تولید  کنند  گان محصوالت غذایی را برای 
تامین نهاد  ه های ضروری مورد   نیاز تولید   

تحت فشار قیمتی قرار د  هند  .
به رغم تاکید   مقامات ارشد   پولی کشور 
بــر تامیــن ما به التفــاوت ۴00 تومانی 
بــرای وارد  کنند  گان کاالهای اساســی 
نیز  غذایی  محصــوالت  وارد  کننــد  گان 
اعتبارات  همچنان د  ر هنگام گشــایش 
با د  رخواســت ارز با نرخ ۴200 تومانی 
مواجه می شــوند   و بسیاری از آنها هنوز 

قاد  ر به ترخیص کاالهای خود   نیســتند  . 
ایــن موضــوع می توانــد   د  ر بلند  مد  ت 
منجــر به کمبــود   این کاالهــا د  ر بازار 
و د  ر نتیجــه افزایش قیمت آنها شــود   
کمبــود   و گرانــی روغن د  ر بــازار مواد   
غذایی یکــی از نمونه هــای ایجاد   این 
شــرایط د  ر بازار است چراکه د  ر ماه های 
گذشــته نیز به علت حاکمیت شــرایط 
 نااطمینانــی بر بــازار، وارد  ات با کاهش 

روبه رو بود  ه است.  
قطعــاً حذف هزینه هایی چــون مالیات 
بر ارزش افزود  ه کــه د  ر واقع مالیات بر 
مصرف اســت و نمی بایســت از بخش 
تولید   اخذ شــود   وســریع ترین اقد  امی 
کــه باید   د  ولت انجام د  هــد   اول، مبنای 
غذایی  اساســی  کاالهای  قیمت گذاری 
را ۴200 تومــان لحاظ کند   یا ســریعا 
محلی را بــرای پرد  اخــت مابه التفاوت 
۴00 تومان تعیین کند  ؛ د  وم، برای مواد   
خوراکی و غذایی تامین ارز )مواد   اولیه( 
۴200تومانی را از نوبت د  هی خارج کند  .

 بعید  است 
 با تغییر کابینه 

مشکلات اقتصاد ی 
حل شود 

تیاثیر افزایش نرخ ارز بر صنایع غذاییی 

ســخنگوی د  ولت محمد   باقر نوبخت ســخنگوی د  ولت د  ر پیامی توئیتری 
اعالم کرد  : با وجود   مضایق اقتصاد  ی پرد  اخت یارانه ها د  ر سال 9٧ به همان 

صورت قبلی اد  امه خواهد   یافت.
د  ر پیام نوبخت آمد  ه است:

»همانطور که د  ر زمان بررســی الیحه بود  جه9٧ د  ر مجلس، اعالم کرد  یم 
حذف یارانه ۳ د  هک  قابلیت اجرایی ند  ارد   و حتی با وجود   مضایق اقتصاد  ی 
نیز پرد  اخت یارانه ها د  ر سال 9٧ به همان صورت قبلی اد  امه خواهد   یافت 

برای مرد  م نگرانی ایجاد   نکنید  !«

علی بختیار  نمایند  ه مرد  م گلپایگان 
د  ر مجلس شــورای اسالمی گفت: 
ممنوعیــت  فوریتــی  د  و  طــرح 
واگذاری ســکه به صورت نامحد  ود   
تقد  یم هیات رییســه مجلس شد  ه 
که قرار اســت د  ر مجلس بررسی 
شود  .بر اساس این طرح باید   عرضه 
و تقاضای ســکه د  ر بازار مد  یریت 
شــود   . بــا تصویب و اجــرای این 
طــرح از تصاحب مقــد  ار هنگفت 

ســرمایه د  ر یک شــب توسط یک 
اخیرا  فرد   جلوگیری می  شــود  .ما 
مشاهد  ه کرد  یم افراد  ی ۳0 هزار تا 
۴0 هزار سکه پیش خرید   کرد  ه اند   
بر اســاس این طرح ما د  ر واگذاری 
سکه ها محد  ود  یت د  ر نظر گرفتیم.
برای مثال اگر کسی هزاران پیش 
خرید   کرد  ه باشــد   10 سکه به وی 
تحویل د  اد  ه می شود   و مابقی پول 

به آنان د  اد  ه می شود  .

حذفیارانهسهدهکتکذیبشد

ممنوعیتواگذارینامحدودسکه

تحلیلیات

مجید   فراهانی عضو شــورای شهرد  رباره 
آخرین نتایج بررسی د  ر رابطه با واگذاری 
غیرقانونی امالک گفت: سازمان امالک به 
شکل مســتمر د  ر حال پیگیری حقوقی 
این مساله است تا بتواند   امالکی د  ر اصل 
متعلق به مرد  م اســت و بــد  ون ضابطه 
د  ر اختیار اشــخاص حقیقی و حقوقی و 
نهاد  هــا قرار گرفته اســت را پس گرفته 

و نهایتا به مصارف عامه مرد  م برســاند  .
تــا کنــون  150 ملک تخلیه شــد  ه اما 
1100 ملک کماکان د  ر اختیار اشخاص 
حقیقی، حقوقی و نهاد  هاست و از امالکی 
که بــه اســم عام المنفعه واگذار شــد  ه 
اســتفاد  ه تجاری می کرد  ند  . اموال مرد  م  
را رایگان به افــراد   صاحب نفوذ د  اد  ه اند  .
بــرای مثال ملکی وجود   د  ارد   که بیش از 

هزار میلیارد   ارزش د  اشته و واگذار شد  ه 
اســت، اعد  اد   باال هستند  . با کمال تاسف 
باید   بگویم مثل این است که شهر تهران 
صاحب ند  اشــته اســت. امالک به شکل 
سلیقه ای و با تشــخیص فرد  ی به این و 
اســت.ارایه خد  مات  واگذار می شد  ه  آن 
کافی شــاپ د  ر امالکی با پوشش خیریه 
و فعالیــت مذهبی.امــالک نجومی تنها 
تعاونی های  از تخلفــات  بخش کوچکی 
قالب  تعاونی د  ر  مســکن هســتند  .یک 
اعضایی خاص منتسب به اعضای تعاونی 
مسکن منطقه یا سازمان و شرکت خاص 
تشکیل می شــد  ه و امالک و زمین های 
شــهرد  اری را با قیمت های بسیار پایین 
و نیز تخفیفــات باال د  ریافت کرد  ه و  بعد   
زمین یا ملک را بین اعضای خود   تقسیم 
می کرد  ند  . به نوعی امالک مرد  م خود  مانی 
شــد  ه بود  ، یعنی زمین وسیع چند   هزار 
متری بین کمتر از چهل پنجاه نفر واگذار 
شــد  ه و آنها با قیمت های بسیار پایین و 
تخفیف های بسیار باال زمین را ُخرد   کرد  ه 
یا مجتمع ساخته و د  ر اختیار می گرفتند  . 
نیمی از واگذاری ها د  ر سال های منتهی 
به انتخابات اتفاق افتاد  ه وکسی که ذره ای 
حالل و حرام ســرش می شود   با شنید  ن 
ایــن اطالعات اگــر بمیرد  ، حــق د  ارد  .
بسیاری از واگذاری ها با د  ستور مشخص 
شهرد  ار اســبق یا معاونین ایشان صورت 

گرفتــه است.بســیاری از واگذاری ها با 
د  ستور مشــخص شهرد  ار اسبق یا برخی 
ایشــان صورت گرفته اســت.  معاونین 
فهرست امالک و زمین های واگذار شد  ه 
نزد  یــک به هزار و ۳00 مورد   اســت که 
کمتر از  200 مــورد   آن تعیین تکلیف 
شد  ه است. برخی از این امالک د  ر اختیار 
برخی از اعضای شــورای سابق معاونین 
و مد  یران بلند  پایه شــهرد  اری و فراتر از 
آن بــود  ه که به رایگان و خارج از ضوابط 
واگذار شد  ه و الزم است به مرد  م برگرد  د  .

خوشــبختانه د  ســتگاه قضائی همکاری 
خوبــی د  ر این خصوص د  ر تامین حقوق 
عمومی و برگشــت ســرمایه های مرد  م 
د  ارد  . برای تحقق نهایی استیفای حقوق 
مرد  م راهی به جز شفافیت نمی شناسیم 
و اســامی ناقضان حقوق مــرد  م را که با 
پررویــی حاضر به پس د  اد  ن اموال مرد  م 
نیستند   را پس از طی فرآیند  های قانونی ، 
به اطالع افکار عمومی می رسانیم.جالب 
است که د  ر گذشته وقتی شتر را با بارش 
می برد  نــد   و بیش از هــزار ملک بد  ون 
ضابطه شــهرد  اری واگذار شــد  ، صد  ای 
هیچکس حتی د  ر فرماند  اری محترم بلند   
نشد   و کسی نفرمود   این امالک ارزشمند   
بر چه اساس به اشخاص حقیقی حقوقی 
و نهاد  ها واگذار می شوند  . این مطلب را ما 
ننوشتیم فرانک جواهری د  ر  ایلنا نوشت.

تهران صاحب ند اشته 

ســید   مجتبی احمد  ی مد  یر کل د  فتر نظارت بر امور اجرایی مالیات ارزی 
افزود  ه ســازمان امور مالیاتی، گفت:  خرید   و فروش سکه مشمول مالیات 
ارزش افزود  ه نیســت و اخذ مالیات از تراکنش های بانکی صحت ند  ارد  .این 
موضوع د  ر گذشــته نیز مطرح شد  ه بود   که تکذیب شد   و سازمان مالیاتی 
چنین قصد  ی ند  ارد  . هر مؤد  ی که مشمول قانون مالیات ارزش افزود  ه است 
بابــت خد  متی که ارائه می کند   باید   مالیــات آن را پرد  اخت کند  . بنابراین 
تحت عنوان خرید   از POS، مالیاتی پیش بینی نشد  ه است.خرید   و فروش 
سکه مشمول مالیات ارزش افزود  ه نیست.لزوماً با افزایش قیمت طال سود   
طالفروشــان افزایش نمی یابد   چون روی معامــالت تاثیر می گذارد   و اگر 
منجر به رکود   شــود   د  ر نهایت افزایش قیمت می تواند   زیان ناشی از رکود   

را جبران کند  .

سازمانمالیاتیچنینقصدیندارد
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علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشســتگان تامین 
اجتماعی با اشــاره به اینکه 60 د  رصد   از بازنشســتگان 
تامین اجتماعی حد  اقل بگیر هستند  ، گفت: اجرای قانون 
همسان سازی حقوق مستمری بگیران از خواسته های 
بازنشستگان است.تامین اجتماعی یک سازمان مشاع و 
بین النسلی است  که د  ر تامین امنیت روانی و اجتماعی 
و تامین معیشت ذینفعان آن نقش مهمی د  ارد   و تشکل 
ها کارگری و بازنشستگی همواره بر استقالل منابع این 

سازمان تاکید   د  ارند  .
انعقاد   قرارد  اد   های بیمــه تکمیلی و بیمه عمر، اعطای 
تســهیالت توسط بانک رفاه و اجرای طرح های کرامت 

رضوی و نســیم سالمت از جمله این اقد  امات است.بالغ 
بر 80 هزار نفر از بازنشســتگان و مستمری بگیران د  ر 
ســالهای اخیر د  ر قالب طرح کرامت رضوی به صورت 
رایگان از ســوی ســازمان تامین اجتماعی به مشــهد   
مقد  س مشــرف شد  ه اند   که چنین برنامه ای د  ر سالهای 

گذشته اصاًل وجود   ند  اشت.
برای افزایش نشاط و سالمتی بازنشستگان المیپاد  های 
ورزشــی ویژه آقایان و بانوان برگزار می شود  . همچنین 
قصد   د  اریم برنامه های ورزش های همگانی و پیاد  ه روی 
را مختص به روز  تکریم بازنشســته ) 25 ذی الحجه( 

نشود   و د  ر تمام طول سال اجرا شود  .

طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک 
باید   تد  ابیری  مرکزی گفت: د  ولــت 
می اند  یشید   که افراد   به جای تشویق 
به خرید   ســکه به سرمایه گذاری د  ر 
تولیــد   روی می آورد  ند  .این د  رحالی 
اســت که پیش فروش ســکه یکی 
از ضعیف ترین روش هایی اســت که 
اعمال شد  ه است.افزایش قیمت سکه 
و ارز به معنای کاهش قیمت ارزش 
ســود   ملی اســت. زمانی که کاهش 
قیمت ارزش سود   ملی د  ر هر کشور 
رخ د  هد   رشد   نقد  ینگی باالتر از رشد   
تولید   ناخالص ملی می شــود   و این 
د  رحالی است که افزایشی د  ر قیمت 

طال و سکه ایجاد   نمی شود  ؛ بنابراین 
ابزار های مختلف  با  د  ولت توانســته 
اد  اری و اقتصــاد  ی مانــع از رشــد   
بی رویه نقد  ینگی د  ر بازار شود  .زمانی 
که نقد  ینگی ایجاد   می شود   به مراتب 
قد  رت خرید   را هم ایجاد   می کند  ، اما 
د  ولت می تواند   د  ر یک برهه ای کوتاه 
اجازه خریــد   تبد  یل به تقاضای کاال 
و خد  مــات را د  ر جامعــه ایجاد   کند   
همانند   ســود   بانکی یا تورم بیش از 
حد   که می تواند   کاهش خرید   مرد  م 
را به همراه د  اشــته است.  د  ر د  ولت 
یازد  هــم 600 هزار میلیــارد   تومان 
نقد  ینگی وجود   د  اشــت که د  ر پایان 

این د  ولت، بــه 1500 هزار میلیارد   
تومان رســید   بنابرایــن باید   اذعان 
کرد  ؛ نقد  ینگی ایجاد   شــد  ه د  و برابر 
و نیم تولید   بود  ه است. پیش فروش 
ســکه، یکی از سیاســت های غلطی 
است که می خواهد   جامعه و اقتصاد   
را زیر ســوال ببرد   و اجازه ند  هد   که 
این نقد  ینگی تبد  یل به تقاضای کاال 
و خد  مات شــود  . این پیش فروش ها 
یکی از ابزار هایی اســت که به جای 
اینکه نقد  ینگی بتواند   کاال و خد  مات 
را عرضــه کند   با خریــد   آن، به یک 
نقد  ینگی راکد   می شود   و اجازه ورود   
بازار را نمی د  هد  .افزایش قیمت ها  به 

د  ر واقع کاهش پــول ملی را د  ر پی 
د  ارد   و بسیاری از کارشناسان نگران 
این روند   هســتند   چرا که اد  امه این 
امــر می تواند   بــه تولید   و اشــتغال 
صد  مــه وارد   کند   و ثــروت مرد  م را 

کاهش د  هد  .

سیاست  غلطی است

اگر چه د  ر زمان پیش فروش سکه، بانک 
مرکزی اعالم کرد   که هیــچ مالیاتی به 
این ســکه ها تعلق نمی گیــرد  ، اما اعالم 
اخیر ســازمان امور مالیاتــی برای الزام 
پرد  اخت مالیات از سوی خرید  اران سکه 
این ابهــام را ایجاد   کرد  ه که آیا صاحبان 
ســکه های پیش فروش نیــز باید   از این 
بابت مالیاتــی بپرد  ازنــد  ، موضوعی که 
تاکنون از سوی هیچ یک از د  ستگاه های 

ذیربط شفاف سازی نشد  ه است.
د  ر زمــان پیــش فــروش ســکه، بانک 
مرکزی اعالم کرد   که هیــچ مالیاتی به 
خریــد  اران تعلق نمی گیــرد   و البته نیز 
اینگونه بود  ، یعنی متقاضیان ســکه های 
پیش فــروش آن را براســاس نرخ های 
تعیین شــد  ه و به هر تعــد  اد  ی که مایل 
بود  ند   خریــد  اری کرد  ند  . اما اخیرا رئیس 
سازمان امور مالیاتی به کسانی که اقد  ام 
بــه خرید   و فروش ســکه و ارز کرد  ه اند   
هشد  ار د  اد  ه باید   اظهارنامه مالیاتی خود   

 را تا خرد  اد  ماه امســال ارائه و مالیات آن 
را بپرد  ازند  . 

این اعالم  با توضیحی د  رباره ســازوکار 
و نحــوه  د  ریافــت مالیــات و میزان آن 
و همچنیــن این کــه چــه کســانی به 
طور شــفاف جزو مشــمولین هســتند   
همــراه نبــود  ه و تاکنــون پیگیری ها از 
ســازمان امور مالیاتــی و بانک مرکزی 
بیشــتر  توضیحــات  د  ریافــت   بــرای 

بی نتیجه ماند  ه است.
هرچند   این موضوع بعید   به نظر می رسد   
چرا که برای ســکه های یــک ماهه که 
تحویل شــد   چنیــن اتفاقــی نیفتاد   و 
طبیعی اســت که برای مابقی سررسید   
نیز روال به مانند   قبل پیش برود  ، ولی به 
هرحال کسانی که سکه های پیش فروش 
را د  ریافت می کنند   با قانونی که سازمان 
امور مالیاتی از آن سخن گفته د  ر هنگام 
فــروش د  ر بازار و بــه صرافی ها احتماال 

مشمول مالیات خواهند   شد  .

بالاخره مالیات به سکه های 
پیش فروش می رسد ؟

ســید  تقی نوربخــش مد  یرعامل ســازمان تامیــن اجتماعــی د  رباره 
زمــان پرد  اخــت معوقــات افزایش حقوق گفــت: امیــد  وارم عالوه بر 
ایفای تعهد  ات حســب قانــون، د  ر این جنــگ تمام عیــار اقتصاد  ی 
 که از ســوی اســتکبار انجام شــد  ه بتوانیم به رونق بخــش اقتصاد  ی 

کمک کنیم.
فشــارهای اقتصــاد  ی بــر منابــع و مصــارف تامین اجتماعــی وارد   
می شــود   اما تــالش می کنیــم طبــق برنامه ریزی های انجام شــد  ه 
 از چهــار ماه گذشــته بد  ون آنکــه خللی بــر برنامه وارد   شــود   ارائه 

خد  مت کنیم.
باید   افزایش مســتمری ها د  ر د  ولت تصویب می شــد   کــه د  ر نهایت د  ر 
20 ارد  یبهشــت ابالغ شــد   و د  ر ماه خرد  اد   حقوق ها همراه با افزایش ها 

پرد  اخت شد  . 
مابــه التفــاوت حد  اقلــی بگیــران را پرد  اخــت کرد  ه ایــم و مابــه 
پرد  اخــت  مــرد  اد    اول  روز   10 د  ر  را  ســطوح  ســایر   التفــاوت 

خواهیم کرد  .

پرداختمعوقات
افزایشحقوقبازنشستگان

ضیها
قولبع

به

بعد   از حد  ود   د  و ماه از اتمام طرح پیش فروش 
ســکه و فروش بیــش از ٧.5 میلیون قطعه و 
د  ر زمانــی که نــرخ د  ر بازار باال رفته و ســود   
این سکه ها قابل توجه است، اکنون مسئوالن 
نظارتی به این فکر افتاد  ه اند   که نباید   عد  ه ای از 
این طرح سود   ببرند  !ظاهرا افزایش قیمت سکه 
د  ر بازار و رسید  ن آن به مرز حد  ود   سه میلیون 
تومــان و به د  نبال ایجاد   ســود   جــذاب برای 
د  ارند  گان سکه های پیش فروش، مسئوالن را 
پــس از چند   ماه از اتمام طرح به فکر اند  اخته 

است.
 نوبخت  رئیس سازمان برنامه و بود  جه 
: برای گرفتن عطــش عد  ه ای د  ر جهت خرید   
سکه مجبور شد  یم بیش از هفت میلیون قطعه 

سکه د  ر بازار عرضه کنیم!

 سراج  رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 
نیز جریان ســکه های پیش فــروش را مطرح 
کرد  ه و از جوان ۳1 ساله ای که حد  ود   ۳8 هزار 
قطعه خرید  اری کرد  ه ســخن گفته است. وی 
تاکید   کرد  ه که باید   د  ر رابطه با فروش و عرضه 
تد  ابیــری اتخاذ کنیم و ســختی هایی د  ر نظر 
بگیریم تا هر کســی پول د  ارد   نتواند   وارد   بازار 
شود   و هر کاری خواســت د  ر رابطه با اقتصاد   

انجام د  هد  .
طرح   : اعالم کرد  ه اند    نمایند  گان  برخی   
د  و فوریتی را قرار اســت مجلس ارائه کنند   که 
به ممنوعیت واگذاری سکه به صورت نامحد  ود   
برمی گرد  د  . باید   د  ر واگذاری محد  ود  یت ایجاد   
شود   به طوری که به آنها 10 سکه تحویل د  اد  ه 

و مابقی را به صورت پول برگرد  انیم. 

 یکی از مد  یران ارشد   بانکی : اگر کسی 
۳0 هزار ســکه خرید   کــرد  ه، تمام اطالعاتش 
نیز ثبــت شــد  ه و قابل پیگیری اســت. چرا 
باید   ســکه ها بلوکه شــد  ه و پول آن به مرد  م 
برگرد  د  ، برای اینکه چند   نفر با تعد  اد   باال خرید   
کرد  ه اند   نمی توان ســایرین را قربانی آنها کرد  . 
ایــن موضوع عاملی برای ایجــاد   بی اعتماد  ی 
به طرح ها و سیاســت های د  ولت و البته بانک 

مرکزی خواهد   بود  .
هاشمی  بهاءالد  ین حســینی  ســید     
کارشــناس امــور بانکی: اگر مســئوالن 
معتقد  نــد   که نباید   این گونه ســود  های کالن 
و یک شــبه نصیب تعــد  اد  ی شــود  ، باید   از 
همان ابتد  ای طرح پیش فروش ســکه به فکر 
مــی افتاد  ند   که محد  ود  یت ایجــاد   کرد  ه و به 

نوعی د  یگــر آن را مد  یریت کنند  . متاســفانه 
برخــی نماینــد  گان مجلــس وقتــی چنین 
پیشــنهاد  اتی بــرای محد  ود   کرد  ن ســود   به 
 د  ســت آمد  ه برای برخی خرید  اران سکه های 
پیش فروش مطرح می کنند   آیا د  ر زمان اجرای 
طرح یاد  شــان نبود   که نظارتی بر این موضوع 
د  اشته و انتقاد  ات خود   را از همان زمان مطرح 
کنند   و اکنون که می بینند   ســود   سکه ها باال 
رفته بیش از آنکه د  لیل جریان بازار سکه و ارز 
را پیگیری کنند  ، به سمت حذف سود   به د  ست 
 آمد  ه برای افراد  ی که به طور شفاف خرید  اری 
کرد  ه اند  ، رفته اند  ؟ به طــور حتم د  ر این میان 
بانک مرکزی بیشــترین آسیب را خواهد   د  ید   
چرا که تعهد  ات خود   را د  ر این شــرایط نسبت 
بــه مرد  م انجام ند  اد  ه و اعتمــاد   باقی ماند  ه به 

نظــام بانکی کامال فرو می ریــزد   زیرا مرد  م با 
اطمینان نسبت به خرید   اقد  ام کرد  ه اند   و بانک 
مرکــزی نیز تعهد   د  اد  ه بود   که ســکه ها را د  ر 
زمان سررســید   و به طور فیزیکی تحویل د  هد   
ولی هر گونه مغایرتی با این موضوع موجب می 
شود   د  یگر هیچ وقت مرد  م به چنین طرح هایی 
که خــود   د  ر مواقعی ابزار سیاســتگذار بانک 
مرکزی برای کنترل بازار است، اعتماد   نکنند  .

فروپاشی اعتماد  باقی ماند ه به نظام بانکی

برای افزایش نشاط و سلامتی بازنشستگان

تحلیلیات

برو
بهامیدخدا!
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محمد علــی بخشــی زاد ه، معاون 
فنــاوری اطالعــات و بانکــد اری 
اعالم  بــا  بانک د ی  الکترونیــک 
خبر کســب رتبــه اول کمترین 
د رصــد  خطــای تراکنــش های 
صاد رکنند گــی د ر شــبکه بانکی 
کشــور بر اســتفاد ه حد اکثری از 
ظرفیــت های فنــاوری اطالعات 
بانک تاکید  کرد  و گفت :توســعه 
زیرســاخت ها و بهبود  فرایند های 
پــرد ازش د ر بانــک د ی یکی از 
اهد اف کالن این بانک د ر سالیان 
اخیــر بود ه اســت که بر اســاس 
آمارهای رســمی، کسب رتبه اول 
کمترین د رصــد  خطای تراکنش 
شــبکه  د ر  صاد رکنند گی  هــای 
بانکی کشور با میزان خطای 0.06 
د رصد ، بهبود  ۴8 د رصد ی خطای 
صاد رکنند گی و صعود  پنج پله ای 
صاد رکنند گی  کیفــی  رتبــه  د ر 
نسبت به سال قبل، موید  حرکت 
موثــر بانک به ســمت این هد ف 
است. حفظ حد  باالی شاخص های 
 )SLA( د سترســی  ســطح 

سیســتم های عملیاتــی بانک د ر 
حــد  100 د رصــد ، حد اقل بود ن 
زمان خارج از ســرویس سیستم 
)Down Time(، رشــد  نزد یک 
بــه د و برابری تراکنشــها، ارتقاء 
سوئیچ کارت به نسخه شتاب ٧ د ر 
راستای ایجاد  بستر منعطف جهت 
پیاد ه سازی ســرویس های جد ید  
مبتنی بر کارت، رشد  20 د رصد ی 
تعد اد  کارت های صاد ره، راه اند ازی 
بهینه  CHQ جهت  زیر سیستم 
سازی د ر سوئیچ کارت د ر وضعیت 
صاد ر کنند گی از د یگر اقد امات و 
د ســتاورد های بانک د ی است که 
د ر راســتای رســید ن به اهد اف 
کالن بانک و اســتفاد ه حد اکثری 
از ظرفیــت های فناوری اطالعات 

حاصل شد ه است.

باکمترینخطای
تراکنشهایصادرکنندگی

مد یر عملیات بازار و اعضا فرابورس با صد ور اطالعیه 
ای رســمی اعالم کرد :  نماد  معامالتی شرکت بانک 
د ی »د ی1« پس از رفــع تعلیق و برگزاری مجمع 
ســال مالی 95 و ارائه اطالعــات، بد ون محد ود یت 
د امنه نوســان قیمت، امروز د وشــنبه 11 تیر ماه 
9٧ آماد ه انجــام معامله اســت.بر مبنای اطالعیه 

منتشــر شــد ه د ر ســایت کد ال باتوجه به این که توقف نماد  معامالتی 
شــرکت بانــک د ی »د ی1« قبل از تاریخ الزم االجرا شــد ن اصالحات 
د ســتورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت د ر فرابورس صورت پذیرفته 
اســت؛ لذا بازگشایی نماد  تابع مقررات اصالحیه اخیر نیست.الزم به ذکر 
اســت، محد ود یت حجمی »حد اکثر تعد اد  اوراق بهاد ار د رهر سفارش« 
100.000 ســهم اعالم شد ه است. همچنین سهامد اران این شرکت می 
توانند  د ر خصوص ارائه مهلت به بانک د ی جهت خروج از شمولیت ماد ه 
www.ifb. 1۴1 قانون تجارت، به وب سایت رسمی فرابورس به نشانی

ir را مراجعه کنند .بر اســاس اطالعات تارنمــای TSETMC د ر حال 
حاضر نماد  معامالتی شــرکت بانک د ی که با نماد  » د ی« د ر بازار د وم 
فرابورس فعال است د ر حالت مجاز قرار د ارد . همچنین آخرین وضعیت 
این شــرکت د ر بازار سهام نیز نشان می د هد  »P/E« سهام این شرکت 
منفــی )0.15( مرتبه و »EPS«   آن نیز به میزان منفی )۴65۳( ریال 
 د ر صورت های مالی د رج شــد ه اســت. ، 5 ســهامد ار عمد ه بانک د ی 
شامل » شرکت آتیه ســازان د ی با ۴.۴00 د رصد ، سرمایه گذاری پاک 
اند یشــان امین با ۳.600 د رصد ، کشتیرانی جنوب خط ایران با ۳ د رصد 
ســازمان اقتصاد ی کوثر با 2.٧00 د رصد  و گروه صنعتی نورد  نوشــهر با 

2د رصد « است.

  د ر تصویر اعالم ســاعت کاری جد ید  پشت د ر 
یک شعبه بانک تجارت نشان می د هد  این شعبه 
د یرتر از ساعت موظفی کار خود  را آغاز می کند . 
ســاعت کاری این شــعبه د ر حالی که باید  از 6 

باشد  از ٧ شروع می شود .

ســید  امین جواد ی مد یرعامل محترم موسســه 
اعتباری ملل به همراه  وزیر و معاون  بهد اشــت 
و د رمان د ر سفری یک روزه به کرمانشاه کلنگ 
شــروع عملیات چند ین پروژه بهد اشتی د رمانی 
بیمارســتان 96 تختخوابی اسالم آباد  غرب را به 
نمایند گــی از بانک های خصوصی و موسســات 
اعتباری بر زمین زد .هد ف این سفر را سرعت بخشید ن به تعهد ات شبکه 

بانکی برشمرد ند .

محمد حســین مقیمــی اســتاند ار تهران ، د ر پاســخ به ســوالی 
مبنــی بــر تغییــر ســاعات کاری اد ارات د ر فصــل تابســتان 
اظهارد اشــت: این تصمیم تنها به خاطر مشــکلی کــه د ر رابطه 
بــا کمبود  بــرق مواجه هســتیم گرفته شــد ه اســت چراکه آب 
 پشــت سد ها کم اســت و مجبور شــد یم برای جبران، این مساله 

را مد یریت کنیم.
این تصمیم د ر حال حاضر تا آخر تیرماه اد امه خواهد  د اشــت و د ر 

صورت لزوم تمد ید  می شود . 
انشــاهلل این طرح اجرا شود  و ما امید واریم بتوانیم این مشکالت را 

حل کنیم.

  ســاعت کاری جد یــد  را از ٧:۳0 تا 1۴ با یک 
ساعت و نیم تاخیر به مراجعه کند گان اعالم کرد ه 

است. 

  ســاعت کار شــعب این بانک د ر استان تهران 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ٧ تا 1۴ و روزهای 
پنج شــنبه از ســاعت ٧ تا 12:۳0  می باشــد . 
همچنین بــه منظــور افزایــش رضایت مند ی 
مشتریان، شعب کشیک این بانک تا ساعت 16 

آماد ه خد مات د هی به مشتریان هستند .

  ســاعت کار شعب این بانک د ر استان تهران از 
روز شنبه 16 تیر تا روز یکشنبه ۳1 تیر 1۳9٧ از 

ساعت 6 الی 1۴ خواهد  بود .

پهلوانکارترونماییشد ساعت کاری بانک ها سلیقه ای شد ! رتبهنخستدراجرای
طرحتولیدملی

بر اساس ارزیابی و گزارش منتشر شد ه از سوی وزارت 
کشــور؛ از ابتد ای سال 1۳96 تا تاریخ 20 فرورد ین ماه 
ســال 1۳9٧، بانک آیند ه، د ر بین بانک های خصوصی 
از نظر مبلغ و تعد اد  تسهیالت پرد اختی، رتبه اول را به 

خود  اختصاص د اد ه است.
بانک آیند ه، د ر راستای اولویت های تعیین  شد ه مبنی 
بر حمایت از بخش هــای واقعی اقتصاد ، افزایش تولید  

د اخلی و توجه به مقوله اشــتغال؛ برنامه هــای هد ف مند ی د ر جهت 
تأمین نیازهای مالی واحد هــای تولید ی، به ویژه واحد های کوچک و 

متوسط )SME( را د ر د ستور کار خود ، قرار د اد ه است.
بر همین اساس، این بانک د ر ارتباط با تأمین منابع مالی و پاسخ گویی 
به نیاز فعاالن اقتصاد ی، تاکنون، توانســته است؛ عالوه بر تعامل پویا 
بــا وزارت صنعت، معد ن و تجارت، د ر این عرصه، خود  نیز رأســاً و با 
بازاریابی مستقیم، مشتریان واجد  شــرایط را شناسایی و پاسخ گوی 

بخشی از نیازهای آنها باشد .
بر همین اســاس، د ســتاورد  حاصــل از این رویکرد  د ر بــازه زمانی 
پیش گفته، تصویب پرد اخت تعد اد  218 تســهیالت پرد اختی به مبلغ 
8,۴60 )هشــت هزار و چهارصد  و شــصت( میلیارد  ریال بود ه که از 
طرف بانک آیند ه، به بنگاه های خرد  و متوســط مورد  هد ف، پرد اخت 

شد ه است.

 همزمان با آئین گرامید اشت روز 
ملی فرهنــگ پهلوانی و ورزش 
زورخانــه ای، از پهلــوان کارت 
معاون  شد .کرمی  رونمایی  کوثر 
اعتبــارات و بازاریابی موسســه 
اعتباری کوثر با بیان اینکه ایجاد  
اقتصاد ی می  و  اجتماعی  نشاط 
تواند  مزایای متعــد د ی را برای 
جامعــه ورزشــی کشــور د ر بر 
د اشته باشــد ، گفت: طرح کوثر 
کارت هواد اری حمایت از ورزش حرفه ای را مورد  توجه قرار د اد ه است.
هد ف کوثر کارت هواد اری پیروز شــد ن است، که سه برند ه آن د ر طرح 
پهلوان کارت به ترتیب فد راســیون، کوثر به عنوان حامی و پشــتیبانی 

کنند ه و پهلوانان و هواد اران هستند . 
این طرح به نحوی برنامه ریزی شــد ه اســت که هر ســه جریان از این 
برنامه به صورت مناســب منتفع شــوند .د ر پایان این مراســم از طرح 
پهلوان کارت کوثر و تمبر یاد بود  پهلوان شــهید  ابراهیم هاد ی رونمایی 
و از حســین کرمی معــاون اعتبارات و بازاریابی موسســه به نمایند گی 
 از موسســه اعتباری کوثر د ر راســتای حمایت از ورزش پهلوانی تجلیل 

به عمل آمد .

د ر حالی که بخشنامه د ولت برای تغییر ساعت کاری 
اد ارات د ر تیرمــاه واضح اســت و بانــک مرکزی نیز 
د ر ابالغیه ای بر آن تاکید  کرد : مســئوالن د ســتگاه 
های اجرایی، ســازمان هــا و نهاد های مســتقر د ر 
اســتان تهران با نظارت و تــالش جد ی د ر خصوص 
کاهش مصرف انرژی د ســتگاه مربوطه، سیستم های 
ســرمایش خــود  را د ر د مای 25 د رجه ســانتیگراد  
تنظیم و حد اکثر تا ســاعت 1۳,۳0 خاموش کنند  و 
حســن انجام امور بر عهد ه باالترین مقام د ســتگاه و 
 از طریق مباد ی ذیربط کنترل و نظارت خواهد  شــد .

اما ســاعت جد ید  از 6 تا 1۴ د ر عمل به شــکل  های 

متفاوتی اجرا شــد ه و توســط بســیاری از بانک ها 
رعایت نمی شــود .د ر پی تد اوم گرمای هوا د ر اولین 
فصل تابســتان و نیاز به صرفه جویی د ر مصرف برق 
هیئت وزیران ساعت کار د ستگاه های د ولتی، اد ارات 
بانکها، شــهرد اری ها و ســایر موسسات عمومی غیر 
د ولتی به اســتثناء مراکز خد مات رســان د ر تیرماه 
را بین ســاعت 6 شروع تا ســاعت 1۴ تعیین کرد . با 
این شرایط مراجعه کنند گان به بانک ها نمی توانند  به 
بخش نامه د ولت اطمینان کننــد  و اگر کار بانکی د ر 
 صبح د اشــته باشــند  باید  ابتد ا از ساعت کاری بانک 

مورد نظر مطلع شوند .

علیرضــا رواقــی ارد بیلی رئیس اد اره کل خزانه بانک ملی ایران تاکید  کرد : ســکه های 
پیش فروش شــد ه و ارزهای سپرد ه گذاری شد ه نزد  این بانک به صورت تعهد  شد ه د ر 
حال تحویل به مشــتریان است.د ر این زمینه نگرانی خاصی وجود  ند ارد .بانک ملی ایران 
بازپرد اخت اصل و ســود  ســپرد ه های ارزی با همان ارز تحویل شد ه به بانک را تضمین 
کرد ه اســت،: سپرد ه گذاران به صورت روزانه د ر حال مراجعه به شعب هستند  و شواهد  

کامال نشان د هند ه این است که بانک ملی ایران به تعهد ات خود  پایبند  است.

همزمــان با د هم تیرمــاه که د ر تقویــم روز فرهنگ 
پهلوانی و ورزش زورخانه ای نامگذاری شــد ه اســت 
جمعی از پیکســوتان و پهلوانان د ر زورخانه بانک ملی 
ایران حضور یافتند .د ر این مراســم، حرکات نمایشی و 
ورزشی باستانی توسط ورزشکاران انجام شد .د ر پایان 
این برنامه که با حضور جمعی از مد یران ارشــد  بانک 

برگزار شــد ، تعد اد ی از فعاالن عرصه ورزش باستانی تقد یر شد ند .از قد یمی 
ترین ســاختمان های زورخانه ای د ر ایران، ســاختمان زورخانه بانک ملی 
ایران اســت. این ساختمان د ر سال 1۳25 ساخته و د ر سال 1۳26-1۳2٧ 
افتتاح شد .این مرکز د ر د وره ای، بزرگترین و پررونق ترین زورخانه بود ، به طوری که تعد اد  زیاد ی از مقامات عالی 

رتبه سیاسی، توریست های خارجی، هیات های سیاسی، نظامی و ورزشی از آن د ید ن کرد ه اند .

 بــه نقــل از روابــط عمومی 
به پرد اخــت ملــت   شــرکت 
فوق العاد ه  عمومــی  مجمــع 
این شــرکت با هد ف افزایش 
ســرمایه و تغییر اساســنامه 
با حضــور محمد علی ترابیان 
به پرد اخت  شرکت  مد یرعامل 
ملت، د اریــوش روحی معاون مالــی اد اری هلد ینگ 
بانک ملت، شــهریار خلیلی نمایند ه ســرمایه گذاری 
توســعه معین ملت، امید  صباغ نمایند ه ســاختمانی 
ملت، حمید رضا کرد لویی معاون مالی اد اری شــرکت 
به پرد اخــت ملت و نمایند ه ســازمان بــورس برگزار 

شــد .اهم برنامه هــای د ر جریان بــه منظور تحقق 
اهد اف افزایش سرمایه شــرکت، نوسازی پایانه های 
قد یمــی به تعد اد  220 هزار د ســتگاه، مد ل ســازی 
ســویچ قد یمی و جایگزینی آن، توســعه و باســازی 
د ســتگاه های پوز مســتقر د ر ۳500 جایگاه سوخت 
تامین جریان نقد ینگی و ســرمایه د ر گرد ش شرکت 
بــود . مجمع رای بــه افزایش ســرمایه 5۳د رصد ی 
برابر با 50 میلیارد  تومان د اد  که د ر نتیجه ســرمایه 
95میلیارد  تومانی شــرکت به پرد اخــت ملت با این 
افزایش ســرمایه که از محل مطالبات و آورد ه نقد ی 
 ســهامد اران تامین می شــود  به 1۴5 میلیارد  تومان 

خواهد  رسید .

بانک ها به  بــی بد یــل  نقش 
ویــژه بانک توســعه صاد رات 
د ر تامیــن مالــی طرح هــا و 
همچنین مساعد ت به سرمایه 
پروژه های بخش  گــرد ش  د ر 
و معــد ن، موجبات  صنعــت 
رشــد  پروژه ها و احد اث کارخانه های مرتبط را فراهم 
آورد ه اســت.بانک توسعه صاد رات سهم قابل توجهی 
از تامیــن مالی صاد رات بخش صنعــت ومعد ن را به 
خود  اختصاص د اد ه اســت بــه طوریکه به این بخش 
د ر ســال گذشــته حد ود  21 هــزار و ٧00 میلیارد  
ریال تســهیالت اختصاص یافته است که ۳٧ د رصد  

کل تســهیالت اعطایی محسوب می شود . این رقم د ر 
ســال95 ، 15هزار و 21۴ میلیارد  ریال و ۳6 د رصد  

کل تسهیالت اعطایی بود ه است.
از مجموع مبلغ 1٧ هــزار و 200 میلیارد ریال منابع 
سپرد ه گذاری شد ه توســط صند وق توسعه ملی نزد  
این بانک د رســال گذشــته، 16 هزار و 200 میلیارد  
ریــال نیز جهت پرد اخت تســهیالت به ســرمایه د ر 
گرد ش برای صاد رکنند گان، شرکت های د انش بنیان 
و واحد های تولید ی د ر بخــش صنعت و معد ن بود ه 
اســت که بخش عمد ه ای از این منابع براساس بسته 
حمایت از صــاد رات با منابع بانک تلفیق و د ر اختیار 

صاد رکنند گان قرار می گیرد .

محمد کاظم چقازرد ی مد یرعامل بانک سپه برای بازد ید  از پروژه های تولید ی و اقتصاد ی 
و مناطق آســیب د ید ه ناشی از زلزله به استان کرمانشــاه سفر کرد  وگفت: این بانک از 
اولین روزهای زلزله غرب کشــور د ر کنار هموطنان بــود ه و به عنوان اولین گام ضمن 
اعالم شــماره حســاب برای جمع آوری کمک های مرد می از طریق شــعب بانک سپه 
د ر سراســر کشــور، هزار میلیارد  ریال اعتبار از منابع خود  به بازسازی مناطق زلزله زد ه 
اختصاص د اد  و د ر این زمینه د ر نظام بانکی کشور پیشگام بود ه است.بانک سپه و بنیاد  

مســتضعفان انقالب اسالمی با اجرای پروژه کشت و صنعت پارس بیستون د ر نقطه صفر مرزی، ضمن کمک به 
توسعه اقتصاد ی استان، گام مهمی د ر جهت تامین امنیت غذایی، اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرهای 
بزرگ برد اشته است.اجرای طرح های نظیر کشت و صنعت پارس بیستون د ر سایر نقاط کم برخورد ار به توسعه 
اقتصاد ی و اجتماعی کشور کمک خواهد  کرد .با راه اند ازی این پروژه ملی انواع محصوالت گرمسیری و مرکبات 
همچون انگور و خرما د ر این منطقه تولید  و برای هزار نفر شغل ثابت و 600 نفر شغل فصلی ایجاد  خواهد  شد .

تحویل ارز و سکه د ر حال انجام است

گرامی د اشت فرهنگ پیهلوانی 

»به پرد اخت« ملت ۱۴۵ میلیارد  تومانی شد 

مساعد ت با بخش صنعت و معد ن

تد اوم حمایت از زلزله زد گان

احتمالتمدیدتغییرساعاتکاری
اداراتتهران

بازگشایینمادمعامالتیدربازارسهام

سرعتبخشیدنبهتعهداتشبکهبانکی

اخبار بانک ها
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حجت اهلل مهد  یان رئیــس هیئت مد  یره و مد  یرعامل بانک 
توسعه تعاون د  ر نشست هم اند  یشی مد  یران عامل تعاونی 
توسعه و عمران کشور د  ر محالت گفت: بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته د  ر بانک توسعه تعاون، 20 هزار میلیارد   ریال 
تسهیالت با نرخ چهار تا 10 د  رصد   د  ر بخش های مختلف 
برای ایجاد   فرصت های جد  ید   شــغلی روستایی و عشایری پرد  اخت می کند  .با 
توجه به وضعیت بیکاری د  ر کشور طرح ملی اشتغال پاید  ار روستایی از سوی 
مجلس شورای اسالمی مصوب و توســط د  ولت تد  بیر و امید   ابالغ شد  .۳20 
هزار میلیارد   ریال برای تحقق برنامه های اشــتغال محور روستایی د  ر بود  جه 
پیش بینی شد  ه است .بر اساس طرح اشتغال پاید  ار روستایی، بالغ بر 120 هزار 
میلیارد   ریال تســهیالت از محل صند  وق توســعه ملی و منابع د  اخلی بانک 
توســعه تعاون، بانک کشاورزی، پســت بانک و صند  وق کارآفرینی امید   برای 
ایجاد   اشتغال فراگیر تخصیص یافته است. تخصیص این میزان اعتبار د  ر تاریخ 
۴0 ســاله انقالب اسالمی بی سابقه است اما از این ظرفیت و امکانات تاکنون 
د  ر حد   مطلوب بهره برد  اری نشــد  ه اســت.تنها حــد  ود   10 د  رصد   متقاضیان 
د  رخواست تسهیالت د  ر سامانه کارا را تعاونی ها تشکیل می د  هند   د  رحالی که 
قبل از تصویب و تخصیص این میزان بود  جه، تقاضاهای بسیاری برای د  ریافت 
تسهیالت ارزان قیمت ارائه شد  ه بود  .٧0 د  رصد   تسهیالت اعتباری این بانک د  ر 

بخش تعاون و ۳0 د  رصد   نیز د  ر سایر بخش ها پرد  اخت می شود  .

بیمه پارسیان با انتشار عملکرد   12 ماهه خود   اعالم 
کرد   د  ر د  وره مالی یاد   شــد  ه معاد  ل 6۴8 میلیارد   و  
960 میلیون ریال ســود   خالص د  اشــت و بر این 
اساس مبلغ 216 ریال سود   به ازای هر سهم خود   
اختصاص د  اد   که د  ر مقایســه با د  وره مشابه سال 

مالی قبل معاد  ل ســه د  رصد   افزایش د  اشته است. »پارسیان« د  ر پایان سال 
مالی 95 مبلغ 210 ریال ســود   به ازای هر سهم خود   اختصاص د  اد  ه بود  . و 
د  ر نهایت مبلغ ٧91 میلیارد   و 899 میلیون ریال ســود   انباشته پایان د  وره 

د  ر حسابهای این شرکت منظور شد  .

بانک توسعه تعاون و کمیته امد  اد   امام خمینی )ره(باهد  ف 
پرد  اخت تســهیالت اشتغال زایی به مد  د  جویان تفاهم نامه 
همکاری امضا کرد  ند  .حجت اهلل مهد  یان رئیس هیئت مد  یره 
و مد  یرعامل بانک توسعه تعاون بابیان اینکه کمیته امد  اد   

د  ر توانمند  سازی مد  د  جویان نقش قابل توجهی د  ارد   گفت: بانک توسعه تعاون 
آماد  گی د  ارد   با پرد  اخت تسهیالت اشتغال زایی و ضمانت های آسان با کمیته 
امد  اد   همکاری کند  .بانک توســعه تعاون نهایــت توان و انرژی خود   را صرف 
طرح های اشــتغال زایی د  ولت نمود  ه اســت و د  ر این راستا همکاری بانک و 
کمیته امد  اد   باعث می شود   تسهیالت اشتغال زایی به جامعه هد  ف اختصاص 
یابــد  .د  ر اد  امه پرویز فتاح رئیس کمیته امد  اد   با تأکید   بر اهمیت تســهیالت 
اشــتغال زایی د  ر خود  کفایی مد  د  جویان تحت حمایت کمیته امد  اد  ، پرد  اخت 
این گونه تسهیالت را از مصاد  یق گسترش کار خیر د  ر جامعه د  انست و گفت: 
با همکاری مطلــوب د  ولت، مجلس و بانک های عامل شــاهد   حفظ و ارتقا 
عزت نفس خانوارهای تحت حمایت این نهاد   هستیم.بانک توسعه تعاون سال 

گذشته به 95د  رصد   از تعهد  ات خود   د  ر این زمینه عمل کرد  .

به گزارش د یجیتال ترند ز، شعبه اصلی بانک »اچ اس بی سی«  د ر نیویورک 
رباتی به نام پپر را به کار گرفته است.شرکت مخابراتی ژاپنی سافت بانک 
با همکاری شــرکت رباتیک فرانســوی  این ربات  120 سانتی متری را 
ســاخته اند . پپر می تواند  صورت ها و احســاس افراد  را شناسایی کند  و 
به صورت صوتی یا  نشــان د اد ن پیام د ر تبلت روی سینه اش به سواالت 
پاسخ د هد . عالوه بر آن می توان ربات را برای محیط کاری مختلف برنامه 
ریزی کرد .به گفته این بانک، پپر چشم اند ازی 
از طرح اولیه »شعبه آیند ه« را فراهم می 
کند . البته ربات به اند ازه ای پیشــرفته 
نیســت که بتواند  فعالیت های پیچید ه 
انجام د اد .پپر د ر بانک کارهایی مانند  اطالع 
رسانی به مشتریان د رباره خد مات و محصوالت مالی 
آموزش فناوری هایی مانند  موبایل بانک را انجام می 
د هد . همچنین با پرســید ن سواالتی از مشتریان آنها را به 

بخش های مرتبط راهنمایی می کند .

فوالد  مالیر  را به تولید  بازگرد اند :شرکت ذوب آهن آلیاژی مالیر 
که از ســال 8۳ فعالیت خود  را آغاز کرد ، از ســال 88 به د لیل 
نوسانات قیمت د ر بازار آهن به حالت نیمه تعطیل د رآمد  و پس 
از آن به د لیل مشــکالت مختلف حد ود  پنج سال به طور کامل 

تعطیل شــد .با تالش های صورت گرفته از سوی بانک صنعت و معد ن و پرد اخت 
تسهیالت، این واحد  تولید ی مجد د ا احیا شد . اجرای 1۴۳ طرح صنعتی :علی اشرف 
افخمی مد یرعامل بانک صنعت و معد ن د ر جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
استان همد ان گفت: 1۴۳ طرح با تامین مالی ۳٧ هزار میلیارد  تومانی این بانک د ر 
حال اجراست، این طرح ها می تواند  برای بیش از ۳0 هزار نفر شغل مستقیم ایجاد  
کند . بانک صنعت و معد ن افتخار د ارد  که با ایجاد  و تأمین تسهیالت ۳.2 میلیارد  
د الری تا د و سال آیند ه 8 میلیون تن به تولید  فوالد  کشور اضافه می کند . توسعه 
مسیر راه آهن سریع السیر تهران – اصفهان:همچنین د ر حوزه راه آهن توسعه مسیر 
سریع السیر تهران - اصفهان با 1.8 میلیارد  د الر و مسیر تهران- مشهد  با تسهیالت 

1.٧ میلیارد  د الری توسط بانک صنعت و معد ن عملیاتی شد ه است.

بانک رفاه کارگران د ر مقطع سه ماهه ابتد ای سال جاری، بالغ بر ٧.61٧میلیارد  
ریال ضمانتنامه ریالی صاد ر کرد ه است.طی این مد ت تعد اد  ۴,916 فقره انواع 
ضمانتنامه های ریالی صاد ر شد ه است که مد یریت های شعب استان خراسان 
رضوی، مازند ران و کرمان به ترتیب د ارای بیشترین تعد اد  ضمانت نامه های 
صاد ره ریالی به میزان 60۴، ۳0۳ و 295 فقره و همچنین مد یریت های شعب 
استان کرمان، خراسان رضوی و منطقه سه تهران به ترتیب د ارای بیشترین 
مبلغ ضمانت نامه های صاد ره ریالی به میزان ) 1,258,261(، )881,19۴( و 

)58٧,80۳( میلیون ریال بود ه اند .

د رگــزارش اقتصاد ی ارد یبهشــت ماه شــاپرک که به 
تازگی منتشر شد ه اســت از کسب رتبه نخست توسط 
بانک ملی ایران د ر حــوزه صد ور کارت هد یه، بن کارت 
و کارت برد اشــت د ر نظام بانکی خبر می د هد .به نقل از 
روابط عمومی بانک ملی ایران، شرکت شبکه الکترونیکی 
پرد اخت کارت )شــاپرک( اعالم کرد  که 1۴.89 د رصد  
کارت های هد یه و بن کارت د ر کل نظام بانکی طی د ومین ماه سال جاری توسط 
بانک ملی ایران پرد اخت شــد ه اســت. این میزان د ر حوزه کارت های برد اشت 
22.29 د رصد  بود ه است.با این وصف، بانک ملی ایران د ر د و زیرمجموعه بخش 
کارت های بانکی تراکنش د ار، رتبه نخست را از آن خود  کرد ه است. این گزارش 
نشان می د هد  بانک ملی ایران با سهم 20.05 د رصد ، رتبه نخست سهم تعد اد ی 

از کل تراکنش های صاد ر شد ه د ر نظام بانکی را نیز د اشته است.

 طی احکام جد اگانه  ای ازســوی مد یرعامل شرکت 
بیمه  کوثر، مد یران اد اری و پشــتیبانی، سرپرستی 
استان هرمزگان و خســارت منصوب شد ند .نصراله 
حسین پناه، محمد  کریمی و بهاد ر یاری پور به ترتیب 
به عنوان مد یران اد اری و پشــتیبانی، سرپرســتی استان هرمزگان و خسارت 

شرکت معرفی شد ند .

  ســید  روح اله علیپور یزد ی که پیش از این معاون 
مالی بیمه سرمد  بود  از سوی شرکت توسعه همیاری 
سپهر به عنوان نمایند ه این شرکت د ر ترکیب هیات 
مد یره بیمه ســرمد  معرفی شد ه بود  صالحیتش با 
تایید  بیمه مرکزی برای هیات مد یره بیمه ســرمد  

تایید  شد .

  با حکم چقازرد ی مد یرعامل، علیرضا جمال لیوانی 
رئیــس اد اره کل روابط عمومی بانک ســپه شــد .

همچنین هاشمی رئیس اد اره کل روابط عمومی نیز 
به سمت مد یریت امور حوزه مد یریت و روابط عمومی 
منصوب و اد ارات کل روابط عمومی و حوزه مد یریت 

عامل و هیئت مد یره زیر نظر وی اد اره می شود .

راپرتویژه مطالبات معوق بانکی مربوط به افراد  خاص همچتکنیدهمپولواریزکنید
ســامانه »بام« امکان انجام تعد اد  زیاد ی از عملیات 
های بانکی به صورت مجازی را فراهم کرد ه اســت. 
برآورد ها نشــان می د هد  حد ود  10 د رصد  تراکنش 
های انجام شد ه توسط مشــتریان بانک ملی ایران 
از طریق این ســامانه صورت مــی گیرد .با توجه به 
انجام 60 میلیون تراکنش روزانه د ر بانک ملی ایران 
مشخص می شود  که »بام« چه حجمی از عملیات بانکی را به تنهایی بر 
د وش می کشد ، به طوری که این تعد اد ، از کل تراکنش های انجام شد ه 
د ر برخی بانک ها، بیشتر است.»بله« اما محصول د یگری است که د ر کل 
نظام بانکی کشــور منحصر به فرد  اســت. پیام رسانی که د ر آن عملیات 
بانکی قابل انجام باشــد ، د ر نظام بانکد اری د نیا هم کم سابقه است. تصور 
این که د ر حال چت کرد ن با یک مخاطب، بتوانید  به حساب او پول واریز 
کنید  و یا با یک کلیک از او د رخواست پول کنید  و لحظاتی بعد  د ر همان 
فضا تراکنش مالی انجام شــود ، هنوز هم برای بسیاری از مشتریان نظام 
بانکی سخت است، اما بانک ملی ایران چنین خد متی را ارائه کرد ه است.

بانک ملی ایران د ر حال توســعه خد مات خود  د ر فضای مجازی است و 
بر پایه همین اعتماد  مخاطبــان، روز به روز نوآوری های تازه ای را ارائه 
خواهد  د اد . همان طور که مخاطبان به این خد مات اعتماد  کرد ه اند ، بانک 
نیز نسبت به تضمین امنیت خد مات اطمینان می د هد  و ورود  مشتریان 

به د نیای مجازی بانک ملی ایران را خوش آمد  می گوید .

 

د ر پی اســتععفاء د کتر پورزرند ی، از ســمت عضویت د ر هیأت مد یره و 
مد یرعاملــی ایــن بانک، احمد  د رخشــند ه عضو هیأت مد یــره و معاون 
اعتبارات، به عنوان سرپرســت بانک شهر معرفی شــد .احمد  د رخشند ه 
مد یرعامل چند یــن بانک د ولتی و خصوصی از جمله بانک شــهر را د ر 
کارنامه مد یریتی خود  د ارد  و از مد یران با سابقه نظام بانکی کشور می باشد 

گزارش کمیســیون اصل 90 مجلس د رباره مطالبات 
غیرجــاری بانک هــا ، حــاوی مــوارد  تکان د هند ه و 
نگران کنند ه ای از وضعیت تسهیالت د هی بانک ها بود .
بســیاری از تحلیلگران اقتصاد ی و مالی کشور، رشد  
مطالبات غیرجاری شــبکه بانکی و ناتوانی بانک ها د ر 
وصول آن و اســتمرار وضع فعلی و عد م چاره اند یشی 
د ر این خصوص را به عنوان یکی از مشــکالت بسیار 
جد ی نظام بانکی ایران تعبیر می کند  چرا که شــیوع 
و اد امه این وضعیت د ر شبکه بانکی و عد م پیشگیری 
از آن می تواند  لطمات جد ی به اقتصاد  و امنیت کشور 

وارد  کند .
 بر اســاس گــزارش کمیســیون اصــل 90 مجلس

اتفاقی که افتاد ه این است که بانک ها برای پوشاند ن 
شــکاف د ارایــی - بد هی خود  اقد ام بــه امهال مکرر 
مطالبــات الوصــول و ارزش گــذاری بیــش از واقع 
د ارایی هــای ثابت کرد ه اند  که این اقد ام موجب ایجاد  
د ارایی های موهومی شد ه است. بانک ها با روش هایی 

مانند  امهال تســهیالت، تســهیالت مشکوک الوصول 
پرد اخت شــد ه را نیز مجد د اً با رقمی باالتر به عنوان 
تســهیالت جد ید  تلقی کرد ه و د ر سرفصل مطالبات 
جد ید  ثبــت می کنند  که د ر بخشــی از آن به د لیل 
 عد م امــکان بازپرد اخت د ر واقع یک د ارایی موهومی 

برای بانک است.
د ر حــال حاضر حتی مقــام ناظر بانکــی نیز اطالع 
د قیقی از حجم تســهیالت اســتمهالی بانک ها ند ارد  
اظهارنظرهای غیررســمی د ر خصــوص حجم واقعی 
تسهیالت غیرجاری سیستم بانکی که با تکنیک های 
مختلف جاری تلقی شد ه اند  تا حد ود  50 د رصد  از کل 

تسهیالت اعطایی بانک ها می رسند .
نکته مهمتر آن اســت که 8۴ د رصد  مطالبات معوق 
بانک ها مربوط به وام های کالن )وام های بیش از یک 
میلیارد  تومان( اســت. طبق این گــزارش، فقط 16 
د رصد  از کل مطالبات معوق بانک ها مربوط به وام های 

زیر یک میلیارد  تومان است.

 چهارمین همایش علمی بین المللی و جشنواره ملی آئین 
ها، آواها و نماها با عنوان شمس و موالنا هفته اول شهریور 
ماه د ر شهرستان خوی برگزار خواهد  شد  و شرکت سهامی 
بیمه »ما« بــه همراه  وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری  
کمیسیون ملی یونسکو، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی 
و بنیاد  شــمس تبریزی و موالنا با تولیت شمس تبریزی همکاری خواهند  
د اشت.د ر بخش بین الملل، اند یشمند ان د اخلی و خارجی گرد  هم آمد ه و د ر 
خصوص عرفان اسالمی و شخصیت شمس تبریزی به بحث و ارائه مقاالت 
علمی خواهند  پرد اخت.:جشنواره ملی آئین ها، آواها و نماها بصورت رقابتی 

برگزارخواهد  شــد  و بنا بر تشــخیص هیات د اوران د رهریک ازبخش ها )نمایش، موسیقی سنتی و خوشنویسی(
جوائزنقد ی به منتخبین اهد ا خواهد  شد .

عبد الناصر همتی ســفیر جمهوری اسالمی ایرانی د ر 
کشور چین شد . د ر حالی که ماه ها بود  رفتن همتی 

به چین نقــل محافل خبری 
شد ه بود  اما بنابر اذعان برخی 

منابع خبری باالخره حضور وی د ر کسوت سفیر ایران 
د ر چین قطعی شد  و طی روزهای آیند ه بار سفر را به 

مقصد  چین خواهد  بست.
طبــق قانون بیمه مرکــزی تا زمــان انتخاب گزینه 
نهائــی از ســوی وزارت افتصــاد  و با تاییــد  هیات 
د ولت ، قائم مقام بیمه مرکزی سرپرســتی این نهاد  
نظارتــی را خواهد  د اشــت، پرویز خسروشــاهی تا 
 اطالع ثانوی به عنوان سرپرســت بیمه مرکزی ایفای 

نقش می کند .

بیمه د ی بــا ســرمایه 2500 میلیارد  ریالی 
فعالیت می کند  و د ر سال مالی 96 مبلغ 2۳ 
هزار و ۳58 میلیارد ریال حق بیمه صاد ر شد ه 
د اشــته که این مبلغ د ر مقایسه با با ســال مالی 95 با افزایش 286 
د رصد ی همراه شد ه و همچنین د رآمد  حق بیمه شرکت پس از رشد  
18۳ د رصد ی به مبلغ 1۳ هزار و ٧0٧ میلیارد  ریال رســید ه اســت.

بررســی های اخبار مالی از گزارش عملکرد  12 ماهه مربوط به سال 
96 این شرکت نشان می د هد  که سود  خالص نیز 10۳ د رصد  افزایش 
یافته و به مبلغ ٧66 میلیارد  و ۳06 میلیون ریال رســید ه اســت. از 

ســوی د یگر شرکت د ر این سال مالی مبلغ ٧ هزار و ۴0۴ میلیارد ریال خسارت پرد اخته که د ر مقایسه با سال 
مالی 95 با افزایش ۳9٧ د رصد ی مواجه شد ه است.بنابراین گزارش موجود ی نقد  شرکت با 5۴ د رصد  افزایش 
نسبت به سال مالی قبل به مبلغ 156 میلیارد  و ۳85 میلیون ریال رسید ه و جمع د ارایی های شرکت نیز ۴65 
د رصد  بیشتر شد ه و د ارایی های شرکت مبلغ ۳8 هزار و 202 میلیارد  ریال ثبت شد ه است.سرمایه گذاری های 
کوتاه مد ت شرکت مبلغ 902 میلیارد  و 6۳5 میلیون ریال و سرمایه گذاری های بلند  مد ت شرکت مبلغ ٧66 
میلیارد  و ٧98 میلیون ریال به ثبت رسید ه که نسبت به سال مالی 95 رشد  105 د رصد ی را تجربه کرد ه است.

حمایت از جشنواره ملی شمس و مولانا

سرانجام سفیر چین شد 

رشد  ۱۰۵د رصد ی سود  هر سهم 

بیشاز۷۰۰۰میلیاردریال
ضمانتنامهصادرکرد

صدرنشینصدورکارتهدیه

افزایشسوددهیدرسال۹۶

به۹۵درصدازتعهداتشعملکرد

»پیر«کارمندبانکشد

تامینمالیطرحهایتوسعهایوصنعتی

بانک و بیمه

انشاءاهللکه
شاهدمشکلی
نباشیم!

معوقات
بانکی!

تسهیالتاشتغالپایدارروستاییپرداختمیکند
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ناهید   خد  اکرمی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه 
شــرایط کشور خاص اســت، گفت: امروز کشور نیاز به 
شفاف ســازی د  ارد  . باید   مشخص شــود   چه کسانی د  ر 
حال اســتفاد  ه از رانت هستند  . د  ر همین راستا کسانی 
که خبرنگار نیســتند   باید   سهمیه تخفیف نود   د  رصد  ی 
طرح ترافیک خود   را پس د  هند  . د  ر این فهرســت؛ نام  
د  وهزار نفر که از این سهمیه استفاد  ه کرد  ه اند   به همراه 
نام پد  ر، به تربیب حروف الفبا و بد  ون اسم رسانه منتشر 
شد  ه است. نکته جالب این فهرست آن است که اسامی 
برخــی نماینــد  گان مجلس، فرزند  ان و افــراد   خانواد  ه  
آنها و نیز افراد  ی که مشــغول به کار خبری نیســتند   
نیز د  ر فهرست به چشــم می خورد  . از معاونت حمل و 
نقل ترافیک شــهرد  اری خواهیم خواست که حتما نام 
افراد   را به همراه رســانه های مرتبط  منتشر کند  .برخی 
عاد  ت کرد  ه اند   از هر امتیازی که استحقاقش را ند  ارند  ؛ 

به هر نحو استفاد  ه کنند  . و برخی حاضر نیستند   از یک 
امتیاز کوچک کــه می تواند   به فرد   د  یگری تعلق بگیرد   
که اســتحقاق و نیازش را د  ارد  ، بگذرند  . آنها همه چیز 
را برای خود   می خواهند  . . امید  وارم کسانی که خبرنگار 
نیســتند   یا می توانند   از نظر مالی هزینه ورود   به طرح 
را شــخصا مثل بقیه شهروند  ان، پرد  اخت کنند   انصراف 
د  اد  ه و اجازه د  هند   خبرنگاران زحمتکشــی که واقعا به 
طرح نیاز د  ارند   اما ســهمیه به آن ها نرســید  ه است، از 
آن اســتفاد  ه کنند  .خبرنگاران می توانند   با هوشیاری به 

شفافیت کمک کنند  . 
د  ر حقیقت با شــفاف شد  ن همین امتیازات کوچک که 
برخی به ناحق از آنها استفاد  ه می کنند  ، می شود   کمک 
کرد   تا  د  انه د  رشــت ها هم به تد  ریج مشخص و معرفی 
شوند  . الاقل از  اینکه د  ارند   از امتیازی بهره  می برند   که 
لیاقتش را ند  ارند  ، خجالت بکشــند   نه اینکه هر امتیاز 

کوچک و بزرگی را حق خود   بد  انند  . امید  وارم هســتم 
افراد  ی که خبرنگار نبود  ه یا همســر و فرزند   کســانی 
هســتند   که به رسانه ها وابســته اند  ، خود  شان بیایند   و 

طرح را پس د  هند  .

عزیز ســارانی نمایند  ه سیستان و بلوچستان د  ر شورای 
عالی اســتان ها با بیان اینکه مرد  م به خاطر امرار معاش 
آواره استان های د  یگر می شوند  ، گفت: خشکسالی همه 
چیز را از ما گرفته اســت روستاهای منطقه لوله گذاری 
شــد  ه اند   اما جاهایی کــه ضروری باشــد  ؛ آب با تانکر 
فرستاد  ه می شود  .نزد  یک به 20 سال خشکسالی پی د  ر 
پی به بحران گرد  وغبار شــد  ید   د  ر این منطقه د  امن زد  ه 
است. این گرد  وغبار به خصوص د  ر موسوم باد  های 120 
روزه سیســتان، زند  گی را برای اهالی به شد  ت مشکل 
می کنــد   و اکثر مــرد  م این منطقه د  چــار بیماری های 

تنفسی سل، تنگی نفس و ... هستند  .
هیــچ کارخانــه و کارگاهــای د  ر اینجا وجــود   ند  ارد  . 
د  ر گذشــته مرد  م کشــاورزی می کرد  ند   کــه د  یگر با 
خشکسالی این هم ممکن نیست. از سال 96 به بعد   همه 
د  رآمد  های مرد  م از بین رفت و غیر از یارانه و کمک های 
کمیته امد  اد  ؛ ساکنان اینجا منبع د  رآمد   د  یگری ند  ارند  . 
بیکاری موجب شد  ه که د  ر اکثر شهرهاو روستاها جوانان 
به اعتیاد   روی آورند  .اگر شب ها به خیابان ها و خرابه های 

حاشیه قبرســتان ها بروید  ، می توانید   کارتن خواب ها و 
معتاد  ان متجاهر را ببینید  . د  ر میان این کارتن خواب ها؛ 
زنان، کود  کان و د  ختران هم د  ید  ه می شوند  . ماد  ه اصلی 
مصرفی اکثر معتاد  ان نیز مواد   مخد  ر صنعتی اســت که 
با آن خــود   را نابود   می کنند  .اکثر آنها، روزها مشــغول 
جمع آوری زباله و گد  ایی هستند   و بعضا د  ر خرابه هایی 
که فاصله کوتاهی با شــهر د  ارنــد  ، زند  گی می کنند  .د  ر 
روســتاها اکثر د  خترها فقط تا پایه ششم اد  امه تحصیل 
می د  هند   و بعد   خانه نشین می شوند   و د  ر برخی روستاها 
نیز شاهد   ازد  واج د  ختران 9 ســاله هستیم.ما شد  ید  اً با 
مشکل ســوءتغذیه مواجه هستیم و شاهد  یم که برخی 
د  انش آمــوزان بد  ون صبحانه وارد   مد  رســه شــد  ه و تا 
ظهر که مد  رسه تعطیل می شــود   چیزی برای خورد  ن 
ند  ارند  . اینجا شــرایط وحشتناک اســت. گاهی اوقات 
همکالسی های بچه ها یا خود  مان به آنها صبحانه کوچکی 
می د  هیم تا جانی بگیرند  . د  ر گذشته امید  مان به شیری 
بود   که د  ر مد  ارس بخش می شــد   کــه آن را هم قطع 
کرد  ند  .مرد  م این منطقه برای امرار معاش، به استان های 

د  یگر همچون استان گلســتان، خراسان جنوبی و یزد   
مهاجرت می کنند   و بیچاره، د  ربه د  ر و آواره اســتان های 
د  یگر می شوند  . مرد  م برای مصرف آب از هوتک )گود  ال 
سرباز مشترک میان حیوان و انسان( استفاد  ه می کنند  . 
آب این گود  ال ها به شــد  ت آلود  ه اســت. اخیرا خبرد  ار 
شد  یم یکی از روستاییان به د  لیل مصرف این آب، زالویی 
د  ر گلویش گیر کرد  ه بود  . پزشکان مجبور شد  ند   با عمل 

جراحی زالو را  از گلویش بیرون آورند  .

تخریبخانههایپالکقرمز
بخشند  ه  محمد    سرهنگ 
با  مبارزه  پلیــس  رییس 
بزرگ  تهران  مخد  ر  مواد   
تعیین تکلیــف  د  ربــاره 
د  ر  قرمز  پالک  خانه های 
محله  های هرند  ی، شوش 
و مولــوی گفــت: تعد  اد   
زیاد  ی خانــه قد  یمی د  ر 
این مناطــق وجود   د  ارد   
کــه متعلق بــه ٧0 الی 
80 ســال گذشته است، 
د  ر برخــی از این خانه ها 
۳0 الــی ۴0 اتاق وجود   
د  ارد   کــه روزانــه اجاره 
د  اد  ه می شــود  . این خانه ها شناسایی شــد  ه، پروند  ه  های این خانه ها با 
هماهنگی با د  اد  ســتانی کامل شد  ه است، تاکنون بیش از ۳0 الی ۴0 
خانه پلمپ شــد  ه اســت،البته برخی از این خانه ها نیز از نظر بافت و 
ساختار به د  لیل اینکه بســیار قد  یمی هستند  ، خطرناکند   و هر لحظه 
ممکن اســت فرو بریزد   و جان این افراد   د  ر این خانه ها د  ر خطر است. 
د  رســت اســت که افراد   ســاکن د  ر این خانه ها معتاد   یا خرد  ه فروش 
هســتند  ، اما شهروند   این جامعه هســتند   و جان شان محترم است از 
همین رو پیگیر تخریب این منازل از طرف شــهرد  اری تهران هستیم. 
واقعیت این اســت که د  ر تهران 15 الی 20 هزار معتاد   متجاهر وجود   
د  ارد   کــه حد  ود   هــزار و 500 نفر از این افراد   زن هســتند  . این افراد   
از جامعــه و خانواد  ه طرد   شــد  ه اند   و به کارتن خوابــی روی آورد  ه اند  .
بیشتر نقاط تهران از جمله اتوبان ها را پاکسازی کرد  یم. اخیرا تعد  اد  ی 
از افــراد  ی که اقد  ام بــه قاچاق مواد   مخد  ر کرد  ه اند  ، خانم  هســتند   و 
متاســفانه آمار د  ستگیری ها نشان می د  هد   که حضور خانم ها د  ر حمل 
مواد   مخد  ر، توزیع و مصرف مواد   نسبت به گذشته کمی افزایش د  اشته 

است، البته این میزان د  رصد   باالیی نیست.

ســازمان برنامه و بود  جه کشــور اعالم 
کرد  : افزایش حقوق بازنشستگان از سال 
1۳9۳ تــا 1۳9٧ بیش از نرخ تورم بود  ه 

و د  ولت مبلغ ۳۴00 میلیارد   تومان برای 
اجرای مرحله د  وم طرح د  ر ســال جاری 
د  ر نظر گرفته اســت.طبق  گزارش این 

ســازمان با توجه به نرخ باالی تورم طی 
سال های 1۳89 تا 1۳92 و عد  م افزایش 
حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم 

د  ر سنوات اشاره شــد  ه، از سال 1۳92 
و همزمان با آغــاز به کار د  ولت یازد  هم 
بهبود   وضعیت بازنشســتگان و متناسب 
سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان 
بــا توجه به نرخ تورم بــه عنوان یکی از 
اولویت های د  ولت تعریف و د  ر د  ســتور 
کار قرار گرفت.با اجرای مرحله اول و د  وم 
طرح همسان سازی، حقوق بازنشستگان 
قبل از ســال 1۳88 به طور متوســط 
به حــد  ود   ٧0 د  رصد   حقــوق و مزایای 
بازنشســتگی شاغالن  مشمول کســور 
مشابه همان د  ستگاه رسید  ه است.بد  یهی 
اســت عقب ماند  گی 65 د  رصد  ی حقوق 
بازنشســتگان نسبت به نرخ تورم که د  ر 
د  ولت نهم و د  هم ایجاد   شد  ه با توجه به 
منابع موجود   کشــور به صورت تد  ریجی 
قابــل جبران بود  ه و عــزم جد  ی د  ولت 
د  ستیابی به هد  ف مند  رج د  ر ماد  ه 109 
قانون مد  یریت  اصالحی الیحه اصــالح 

خد  مات کشوری است.

 از امتیازی بهره  می برند  
که لیاقتش را ند ارند 

از گرسنگی جانی برای د رس خواند ن ند ارند  

فاز جد ید  همسان سازی حقوق بازنشستگان

عبد  الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور 
گفت: د  ر جلســه ای که د  ر خد  مت 
رهبری بود  یم، ایشان نگاه انتقاد  ی 
به برنامه های صد  ا و سیما و وزارت 
ارشــاد   د  اشتند  ؛ این د  ر حالی است 
که ایشان د  ر سخنانشان بر جریان 
سازی برای نشاط اجتماعی اشاره 
د  اشــتند  ، اما این را می توانم بگویم 
کــه ســریال ها و برنامه های صد  ا 
و سیما موجب نشــاط د  ر جامعه 
نمی شود  .نشاط اجتماعی الزم است 
و سبب پویایی جامعه می شود  ، اگر 
نشــاط اجتماعی الزم اســت، چرا 
همیــن صحبت هایی کــه د  ر این 
جلسه مطرح شــد   را د  وستان اجرا 
مورد    د  ر  نمی کنند  ؟رضایتمنــد  ی 
وضعیت نشاط اجتماعی کم است و 
آثار ضعف نشاط اجتماعی را می توان 
د  ر بزهکاری ها، خود  کشی ها و نزاع ها 
مشاهد  ه کرد  .نشاط را باید   با فرهنگ 
خود  مان تعریف کنیم وقتی انسان 
با خواند  ن قرآن به نشــاط می رسد   
یا با حضور د  ر حــرم امام رضا)ع( 
خشنود   می شود   و به آرامش د  رونی 
می رسد  ، اینها نشــانه ای از نشاط 
است، مساجد   و حسینیه ها ظرفیت 
بزرگی د  ر ایجاد   نشــاط اجتماعی 

د  ارند   که باید   به کار گیرند  .اولویت 
ایجاد   نشــاط اجتماعی د  ر جامعه 
کود  کان، نوجوانان و جوانان هستند   
و باید   از آنها شروع شود  . اولویت اجرا 
د  ر وزارتخانه های آموزش و پرورش 
و علوم اســت، د  ر حوزه رســانه ای 
هم صد  ا و ســیما باالترین اولویت 
را د  ارد  ؛ اما حضورشــان د  ر جلسات 
شــورای اجتماعی کشور کم است.
د  ولتی ها از مجلــس و قوه قضائیه 
نباید   خود   را متولی مرد  م بد  انند   و 
باید   زمینه ها را برای مرد  م تسهیل 
کرد  ه و موانع را بزد  ایند   تا بقیه امور 
را مرد  م د  ر صحنه انجام د  هند  .مرد  م 
وقتی از ظلم و ستم به ستوه آمد  ند   
د  ربهای کشــور را به روی اسالم باز 
کــرد  ه و فرهنگ قبلی خود   را کنار 
گذاشتند  ؛ این د  ر حالی است که ما 
مرد  م را فراموش کرد  ه ایم.خود   من 
د  ر د  انشگاه شهید   بهشتی تد  ریس 
می کنم. هیچ فعالیت فرهنگی د  ر 
آنجا ند  ید  م. چرا نهاد  های فرهنگی 
نیستند  .سیر  مؤثر  د  انشــگاه ها  د  ر 
د  ر جامعه،  فرهنگــی  تاثیرگذاری 
عقالنیت با اســتفاد  ه از استد  الل و 
رفع ابهامات و همینطور انجام کارها 

با د  ل است.

درجلسهایکهدرخدمترهبریبودیم

محســن هاشــمی رفســنجانی رئیس 
شورای شــهر تهران د  رباره رفتار ارکان 

نظــام د  ر شــرایط فعلی کشــور گفت: 
نبایــد   بــه طریقی عمل کنیــم که آب 

به آسیاب د  شــمن بریزیم، تضعیف هر 
بخش از کشور به نفع هیچ کس نیست.
راه های مختلفی برای عبور از مشکالت 
موجود   وجــود   د  ارد   ، ما نباید   معضالت 
را بزرگ جلوه د  هیم.باید   شرایط موجود   
کشــور را به نحو د  رســتی تبیین کرد   و 
به آگاهی مرد  م رساند  .بزرگ جلوه د  اد  ن 
مشکالت نه تنها چیزی را حل نمی کند   
بلکــه باعث بــه وجود   آمــد  ن تالطم و 
آد  رس غلط د  اد  ن می شــود   کــه باید   از 
این کار خــود  د  اری کرد  .باید   قبول کنیم 

که ارگان های رســمی کشور مسئولیت 
عبــور از بحــران را بپذیرند  .تضعیف هر 
بخش از کشــور د  ر این شــرایط به نفع 
هیچ کس نیســت، نباید   د  ر این شرایط 
د  ســت به تخریب یکد  یگر بزنیم.عد  ه ای 
مد  ام د  ســت به تخریب د  ولت و ســایر 
ارگان های رســمی کشــور می زنند  ، د  ر 
واقع آب به آسیاب د  شمن می ریزند  .باید   
د  ر این شــرایط د  ر کنار هم قرار بگیریم 
و وفاق د  اشــته باشیم تا د  ست د  شمنان 

بسته باشد  .

ما نباید  معضلات را بزرگ جلوه د هیم



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

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 31 - تیر  ماه 1397 11
هامــون وزیری مقــد  م )فرزند   هنرمند  ( 
فعالیت هــای بنیاد   وزیــری مقد  م و این 
گوید  :نمایشــگاهی  می  پد  رش  روزهای 
برجســته های  »نقــش  عنــوان  تحت 
هند  ســی« از آثار وزیــری مقد  م تا 19 
تیــر ماه د  ر گالــری اعتماد   به نشــانی 
مفتح جنوبی  خیابــان  هفتم تیر،  مید  ان 
بن بســت شــیرود  ی، پالک 25برپا شد  . 
محسن وزیری مقد  م د  ر بهترین موقعیت 
هنــر اروپا و ایــران )یعنی د  هه ی 50 تا 
60 میــالد  ی( حضور د  اشــته  و یکی از 
معروفتریــن هنرمند  ان اروپا بود   که  د  ر 
بســیاری از کشــورهای د  نیا نمایشگاه 
گذاشــت. مهمترین اتفاقــی که د  ر یک  
سال گذشته رخ د  اد  ه، شکل گیرِی بنیاد  ی 
به نام محســن وزیری مقد  م د  ر شهر رم 
ایتالیــا بود   و اخیراً نیز نمایشــگاهی د  ر 
شهر د  وسلد  ورف آلمان د  ر گالری ستاره 
د  اشــتیم. با برپایی این نمایشــگاه قصد   
د  اشتیم بنیاد   وزیری مقد  م را به جامعه ی 
هنری ایران معرفی کنیم .ما سعی د  اریم 
ایــن بنیاد   د  ر ایران هم فعالیت د  اشــته 
باشــد  . برای برخی از د  انشجویان ایرانی 
بورســیه آکاد  می هنرستان رم را د  رنظر 

نیز  ایتالیایی  د  انشــجویان  از  گرفته ایم. 
حمایت هایی صورت می گیرد  . همچنین 
بنیاد   وزیری مقد  م، د  ر زمینه ی موسیقی 
انجام خواهد    کالسیک هم فعالیت هایی 
د  اد  . یکــی از مهمترین اصولی که ما د  ر 
بنیاد  ِ وزیری مقــد  م د  نبال می کنیم این 
است که هر کس اثری از محسن وزیری  
مقد  م د  ر اختیار د  ارد   از طریق ایمیل ما 
را د  ر جریان قرار د  هد   و شناسنامه ی اثر 
را از ما د  ریافت کند  . پد  ر از سال 196۴ تا 
1985 د  ر ایران ماند  . د  ر سال  1985ما 
یک سفری به ایتالیا د  اشتیم. بعد   از چند   
وقت، پــد  رم تنهایی به ایران برگشــت 
و همین جــا بود   که ضربــه ی محکمی 
خــورد  ؛ خانــه ای د  ر نیاوران د  اشــتیم 
 که پد  رم د  ر د  هه 50 شمســی خود  ش 

ساخته بود  . 
د  ر چند   هفتــه ای که ما د  ر ایتالیا بود  یم 
همســایه ها ریخته بود  ند   د  اخل خانه و 
همــه چیز را به هم ریختــه بود  ند  . 25 
سال   طول کشید   تا پد  رم توانست خانه 
را پس بگیرد  . بد  تر از همه این بود   که هر 
چیزی که د  ر خانه د  اشتیم د  زد  ید  ه شد  . 
کارهایش هم د  ر این میان از بین رفت. 

بعد   از آن زند  گی ما عوض شــد   و پد  رم 
تصمیــم گرفت برای همیشــه به ایتالیا 
برود  .ســال 200۳ بر اثر فشــار عصبی 
بینایِی یک چشمش کاماًل از بین رفت و 
چشم د  یگرش فقط تا حد  ود  ی می تواند   
ببیند  . او به محض آنکه چشــمش بیمار 
شــد  ، به نوشــتِن زند  گی نامه اش شروع 
کرد  . یک ماه از ســاعت شش صبح هر 
روز بید  ار می شد   و تا نصف شب بی وقفه 
می نوشــت؛ نمی خواست اگر بیماری اش 
وخیم تر شــد  ، خاطراتــش از بین برود  . 

او یــک ماهه زند  گی نامه اش را تمام کرد   
امــا بعد   از آن اتفاقاتی افتــاد   که تقریباً 
15 سال طول کشــید   این کتاب چاپ 
شود  . خود   من د  و سال است که مشغول 
ساختن یک مســتند   از پد  ر هستم. پد  ر 
هنوز هم د  ر سن 9۴ سالگی هر روز کار 
می کند  . روزها از ســاعت هفت صبح تا 
د  ه و نیم شب د  ر کارگاهش مشغول کار 
اســت. او اخیراً یک کار 9 متر د  ر ٧ متر 
و 20 سانتی متر را د  ر عرض پنج ساعت 

تمام کرد  .

ما  هر روز ایــد  ه ی جد  ید  ی به 
کارمان اضافــه می کنیم. طرح 

مــی زنیــم و می ســازیم و 
پرد  اخت مــی کنیم. این 

د  یگــر کار هر روز 
طرح  است.  چوبت 
زد  ن و ســاختن و 

پرد  اختــن. از صفر به صد  ی 
رســید  یم که امروز باز برای 
مــا صفر اســت و چکش به 
اید  ه هایمان را می  د  ســت 
سازیم تا باز به صد  ی برسیم 
کــه د  وباره صفر شــود   تا به 

صد   برســیم و همین طور صفر و صد   
های بعد  ی .امــا همه این  موفقیت ها راه 
را برای گالیه این گروه نبسته است.. ما 
به چوب، مواد   نفتی مثل شــاپان )جوهر 
چوب( نمی زنیم. کارهــا به رنگ اصلی 
خود  شــان عرضه می شــوند  . به حد   اعال 
چــوب را پرد  اخت می کنیم. بد   نیســت 
این را بد  انید   که استفاد  ه از جوهر چوب 
د  ر د  یگــر آثار تولید   شــد  ه به این خاطر 
اســت که رد   ابزار کمتر روی اثر د  ید  ه و 
ضعف اثر با آن جوهر پوشــاند  ه شود  . اما 
ما د  ر این آثار از روغنی که از آفتابگرد  ان 

تا  گرفته شد  ه اســتفاد  ه می کنیم 
چوب پرد  اخت شد  ه خود   را بیشتر 
و بهتر با رنگ اصلی اش نشان د  هد  . 
به گوشه های تیز انحنا می د  هیم. 
کار را نــرم می کنیــم و این 
امضــای محصول ماســت. 
اگر بخواهــم گالیه کنیم و 
به مشــکالتمان د  ر این راه 
بایــد   به وام های  بپرد  ازیم  
محد  ود   برای تولید  کنند  گان 
صنایع د  ســتی  اشاره کنیم 
یا فضاهای کارگاهی محد  ود   
د  ر سطح شــهر یا اینکه هیچ 
حمایتــی بــرای صــاد  رات این 
محصــوالت وجود   نــد  ارد   و ایــن برای 
هنرمند   ســخت اســت که کارش را به 
تولید   و عرضه کالن تری برساند  . گلد  ان ها 
ی چوبــت تلفیقی از چوب و شیشــه و 
گیاه اســت و فلســفه خاصی د  ارد  . این 
محصول نماد  ی بــرای کود  کان نیازمند   
به پیوند   مغز اســتخوان است که مانند   
همین قلمه گل برای سبز شد  ن نیازمند   
همت ما هستند   تا د  اوطلبی برای اهد  ای 

سلول های بنیاد  ی باشند  
محمد  جواد   اخباریه  متولد   ســال 1۳68 

،  د  انشجوی انصرافی عمران و د  انشجوی 
فعلی مد  یریت است . سال 1۳91 د  ر زیر 
زمیــن خانه پد  ریش با مته و مغار و اره و 
چکش مشق مجسمه سازی می کرد   که 
البــه الی همان چوب هــا ، اید  ه ی این 
کســب و کار پید  ا شد   . همین اید  ه باعث 
شد   عطیه ، خواهرش نیز که د  ر د  انشگاه 
هنــر با گرایــش چــوب فارغ التحصیل 
شــود    و کمی بعد   ، محمد  صاد  ق )براد  ر 
بزرگترشان( و امیر حسین عبید   )همسر 
عطیه ( و  همســرش، مینو محمد  ی به 

گروه اضافه شــد  ند   و »چوبت« به 
طور رسمی شــروع به کار کرد   
. اگر کارهــای گروه »چوبت« 
را د  ید  ه باشید   حتما با طراحی 

عجیب و جالب مجســمه ها و 
رویکرد  شان  د  ارید  .  آشــنایی  گلد  ان ها 
د  ر حــوزه برند  ینگ، هویت بخشــی به 

مفاهیمی اســت که شرکت ها به 
آن توجــه می کننــد   و حول آن 
شــکل گرفته اند  کارشــان را بــا 

هزارتومان   500
کرد  ه  شــروع 
بود  نــد   حــاال 

بیش  با  آنها  اما 

از بیســت فروشــگاه همکاری می کنند  . 
برای شــرکت ها بسته های هد  یه نوروزی 
طراحی و تولیــد   می کنند   و برای د  ه نفر 
اشتغالزایی کرد  ه اند   . این گروه خانواد  گی 
اکنــون د  ر کنار ایجاد   شــغل برای خود   
و د  یگــران، جمعیتی را بــرای یاد  گیری 
حمایت می کند   و آثار انســان د  وستانه و 
محیط زیستی را وارد   بازار کرد  ه است. با 
موسسه غیرانتفاعی خیریه »جمعیت امام 
علی)ع(« همکاری د  ارنــد   و  از بچه های 
این جمعیــت د  ر جــذب نیروهایمان از 
آنها استفاد  ه می کنند  . یکی د  ر محصول 
گل و گیــاه کمک می کند  ، د  یگری 
د  ر رســاند  ن ســفارش ها است. به 
فضــای بزرگتری احتیــاج بود    تا 
همــکاران بیشــتری از جمعیت 
اما علی )ع( را جذب چوبت  شــود  . 
د  ر عرضه محصوالت، آنها آثارشــان 
را به سه د  ســته تقسیم می کنند  ؛ 
عرضه د  ر آرت شاپ ها، طراحی و 
تولید   سفارش شرکت ها و 
برنامه هایــی که د  ر 
برای  آیند  ه  ســال 
تولید   وسایل کاربرد  ی 

خواهند   د  اشت. 

معصومه ابتکار معاونت ریاســت جمهوری د  ر امور زنان 
و خانواد  ه د  ر نشســت کارگروه د  ختران و جوانان  این 

اظهار کــرد  : موضوع د  ختران  معاونت 
و جوانــان از محورهــای اصلــی و 

شــد  ه  تعریــف  اســتراتژی های 
برای معاونت به حســاب می آید   
که  عالوه  بر توجه به مســائل 
زنــان و خانواد  ه بــه د  ختران و 
جوانان  نیــز اهمیت می د  هیم.

اهمیت مســائل زنان، خشونت، 

آسیب ها، حمایت از الیحه کود  کان و نوجوانان و... جزو 
سیاســت های مهم حقوقی معاونت به شــمار می آیند   
و بخشــی از این مســائل را نیز کارگروه 
حقوقی و ســایر کارگروهها ی معاونت 
د  نبال می کند  .د  ر بحث ارتقای سطح 
آگاهــی و توان افزایــی بــا وزارت 
آمــوزش و پــرورش و آمــوزش 
عالی تفاهم نامه هایی د  اشــته ایم 
که مربوط به مســائل د  ختران 
می شــود    ایرانــی  جوانــان  و 

وتوانستیم آموزش ورزش را د  ر مقطع ابتد  ایی د  ختران 
پس از چند  ین سال  توقف مجد  د  ا اجرایی کنیم.اشتغال 
یکی از موضوعات مهــم د  ختران بعد   از فارغ التحصیلی 
به حساب می آید  . بنابراین برای حل این مساله باید   به 
توان افزایی و نقش د  ختران و جوانان د  ر ســازمان های 
مد  نی و مرد  م نهاد   توجه کرد  . مناســبت های زیاد  ی از 
جمله والد  ت حضرت معصومه)س(  روز ملی د  ختر د  ر 
ایران وجــود   د  ارند   که فقط یک همایش یا جشــنواره 
نیست و باید   به آسیب ها و مشکالت د  ختران ایرانی هم 

توجه د  اشته باشیم. 

چوبت چکش به د ست اید ه هایمان را می سازیم

علاوه  بر مسائل زنان و خانواد ه به د ختران و جوانان  نیز اهمیت می د هیم

معصومــه ابتکار معــاون امور زنان 
رییس جمهور د  رباره استمرار حضور 
زنان د  ر ورزشــگاه ها برای تماشای 
همه  گفــت:  فوتبــال  بازی هــای 
گزارش ها نشــان گر وجــود   فضایی 
بسیار آرام، امن و منظم د  ر ورزشگاه 
بود  ه است. ان شااهلل همین روند   اد  امه 

پید  ا می کند  .این مراســم ها با حضور خانواد  ه ها برگزار شد   و بسیار خوب بود  ه  و 
فضای بسیار خوبی بود  ه است. به هر حال اظهارنظرها متفاوت است؛ ولی مهم 
این است که ما قانونی برای این مساله ند  اریم. خالف شرع هم نیست و شئونات 
هم رعایت می شود  .امید  واریم برای بازی های بعد  ی مشکلی وجود   ند  اشته باشد  . 
د  ر همین مسابقات والیبال اخیر خانم ها حضور د  اشتند  . کنترل شد  ه هم نبود  ه 
و خانم ها آزاد   بود  ند  . خوشبختانه صد  ا و سیما هم حضور خانم ها را پخش کرد  ه 
د  ر اینکه شــئونات باید   رعایت شــود   هیچ شکی ند  اریم. این فضای نشاط برای 
خانم ها هم باید   فراهم باشد   و این گروه هم حق د  ارند   از این فضا استفاد  ه کنند  . 
همه ما هم بیشــتر رعایت می کنیم تا فضای خوب و شــاد  ی د  ر جامعه د  اشته 
باشیم.نباید   محد  ود  یت های بی جهت برای جوانان ایجاد   کنیم. جامعه ای هستیم 
که چارچوب هایی د  اریم و تا جایی که می توانیم باید   محد  ود  یت ها را به حد  ود  ی 
برسانیم که باید   رعایت شود  ؛ بیشتر از آن نباید   محد  ود  یت ایجاد   کنیم تا جوانان 

احساس کنند   فضا برای فعالیت هایشان فراهم است.

د  انشــجویان مقاطع باال را به مثابه 
کارگــراِن علمــی می د  انــد   که د  ر 
خد  مت کارفرمای استاد  مآب مشغول 
به فعالیت هســتند  . د  انشجویان مرد   
هــم از جانب اســاتید   هیات علمی 
اســتثمار می شــوند   اما از یاد   نبرید   
که زنان »کارگر علمی« فرود  ســت 
فرود  ستان هســتند  . به این معنا که 
حتی با حضور د  ر طبقه فراد  ســت و 
ناد  ید  ه  به رغم جایگاه عالی همچنان 
کارگران  می شــوند  .امروزه  گرفتــه 
 د  ر نــگاه تحلیلگــران ایــن حــوزه

نمی توانند   تنها افراد  ی باشند   که د  ر 
کارخانه، خانه یا حتی د  ر کارگاه های 
زیرزمینی مشــغول به کار کاذب و 

بی ثبات هستند  .
حضــور کمرنــگ زنــان د  ر جایگاه 
هیات علمی د  انشــگاهی ناشــی از 
اقتد  ارگرایــی اســاتید  ی اســت که 
مصرانــه د  رصــد  د   حفــظ چهره ی 
مرد  ســاالر، بزرگســاالر و د  رنهایت 
د  انشجویان  خالق  قد  رت  ســرکوب 
د  ر  که  چهره مرد  ساالرانه ای  هستند  . 
تمامــی عرصه های شــغلی زنان، به 
وضوح د  ید  ه  می شود  .به نظر می رسد   
که قشر د  انشجوی زنان د  ر د  و طبقه 
آن  د  سته  تقســیم می شــوند  . یک 
گروهی هســتند   که کم بضاعت ترند   
ولــی همچنــان از جانب ســاختار 
د  رواقع  و  تامین  پد  رســاالر  خانواد  ه 
کنترل می شــوند  که د  ر صورت عد  م 
ورود   به د  انشــگاه از طــرف خانواد  ه 
پد  رســاالر خود   شــاید   مجبــور به 
ازد  واج شــوند  .اما گروه بزرگتری که 
تعد  اد   بیشــتری هم د  ارند  ، شــامل 
از  زنان پژوهشگر هستند  . این گروه 
راه پژوهش کســب د  رآمد   می کنند  . 
این کارگران علمی شــاید   د  هه ها از 
عمرشــان را گذاشته اند   و از بسیاری 
از آرمان هــای خود   بــرای  تحصیل  
زد  ه انــد  . آنها برای رســید  ن به این 
جایگاه نه تنهــا از محیط خانه بلکه 
د  ر محیط تحصیل، جامعه و کار هم 

تحت فشار هستند  . فشاری که البته 
مانع جد  ی برای ارتقای آنان است.این 
د  سته از د  انشــجویان تحت استثمار 
طبقه بورژوآی علمی قرار می گیرند  . 
به این صورت که گروه هیات علمی 
و اقتد  ارگرایی یا همــان معروف به 
»بررکان«، به هیچ وجه به آنها اجازه 
ورود   به طبقه فراد  ســت را نمی د  هد  . 
گروه طبقه کارگر علمی تمام مد  ت 
با پژوهش هــا و د  وند  گی های علمی 
خود   کســب د  رآمد   مختصر می کند   
کــه  اکثــر مواقع هم نامــی از آنها 
مانند   سایر کارگران د  ر هیچ جا ذکر 
نمی شــود  . البته د  انشجویان مرد   هم 
از جانب اساتید   هیات علمی استثمار 
می شــوند   اما از یــاد   نبرید   که زنان 
»کارگر علمی« فرود  ست فرود  ستان 
هســتند  . به این معنا کــه حتی با 
حضور د  ر طبقه فراد  ســت و به رغم 
ناد  ید  ه گرفته  جایگاه عالی همچنان 

شد  ه یا کمرنگ د  ید  ه می شوند  . 
این اقتد  ارگرایی د  انشگاهیان خصوصا 
افراد   صاحب رتبــه و هیات علمی به 
د  و د  لیــل اســت. اول زن بود  ن این 
د  انشــجویان و د  لیــل د  وم منتقد   و 
مســتقل بود  ن آنهاست. مجموع این  
مولفه ها باعث شــد  ه تا آنها از سمت 
جامعه صاحب قد  رت و تریبون علمی 
طرد   شــوند  . اگر زنان علمی مستقل 
د  ر پروژه های علمی شــرکت د  اشته  
فرود  ست  جایگاه  به  بازهم  باشــند  ؛ 
فرود  ســت می روند  . یعنی این زنان 
عالوه بر همه موانعــی که باید   طی 
با مشــکل بزرگتــری مواجه  کنند   
اینکه د  ر رد  ه علمی  هســتند  . آنهم 
خود  ، متخصص و مســتقل هستند    
اما بــا رانت های سیاســی و د  ولتی 
ارتباطی ند  ارد  . بایــد   بد  انیم که این 
سکوت و خاموشی به معنای نبود  ن 

اعتراض نیست.
این مطلب را ما ننوشــتیم پرد  یس 
و  اجتماعــی  پژوهشــگر  عامــری 

جنسیت د  ر ایلنا نوشت.

انشااهللهمینروندادامهپیدامیکند

زنان»کارگرعلمی«فرودست
فرودستانهستند

خانه اش را غارت کرد ند  مجبور به ترک ایران شد  

ناقالن اخبار چنین حکایت می کنند   :مد  یر مسئول 
ماهنامه که یکی از د  غد  غــه ها و عالقمند  یهایش 
نقاشی و  سر زد  ن به گالری های هنری است، روز 
شنبه 9 تیر ماه ساعت ۴و نیم بعد  ازظهر د  ر د  مای 
۴0 و اند  ی  د  رجه طاقت فرسای تهران هوس می 
کند   که شــخصا به گالری اعتماد    سری بزند   ،می 
گوید   : »د  ر انتهایی ترین بن بســت شیرود  ی که 
هیچ نام و نشــانی از وجود   گالــری اعتماد   نبود   و 

حتی همســایگان و اطرافیــان نیز از وجود  ش بی 
اطالع بود  ند  . پس از پرسه زد  ن ها و پرسو جوهای 
محلــی د  ر انتهای خیابان باالخــره  به پ 25  و  
د  ر قهــوه ای رنگ بزرگ د  ژ مانند  ی رســید  م  که 
روی آیفون تصویری اش نوشته شد  ه بود   »گالری 
اعتماد    زنگ +2« به د  فعات انگشت مبارک را روی 
گزینه زنگ و ســپس عد  د   2 با ســماجت معروف 
روزنامه نگارانه فشــار د  اد  م و منتظر گشایشــی و 

حرفی یا سخنی از آیفون شد  م . اما با کمال تعجب 
و تاثر  هیچ خبری نشــد   که نشد  . البته  شاید  هم 
خبری بود   که د  ر را بــر روی ما باز نمی کرد  ند   یا 
اینکه  آنقد  ر به  د  وربین مبارک آیفون نزد  یک شد  ه 
بود  م که  صورتم  د  فورمه و ترســناک شد  ه بود   و 

باب د  لشان مقبول نیوفتاد  ه بود   .اهلل و اعلم...«
خالصه اینکه ایشــان از این گالری گرد  ی شاکی   

به د  فتر روزنامه بازگشتند  .

د ر خصوص بازد ید  از این گالری 



زند  خت شــیرازی )1288-1۳۳1( روزنامه نگار، شــاعر 
نویســند  ه و از پیشــگامان جنبش زنان د  ر ایران بود  . او 
»مجمع انقالبی نسوان« را د  ر ســال 1۳06 د  ر سن 18 
سالگی تأسیس کرد   و نشریه ای به نام »د  ختران ایران« را 
د  ر 1۳10 با هد  ف آگاهی د  اد  ن به زنان د  ر شــیراز منتشر 
کرد  . پس از چند   ســال به د  لیل نامناســب بود  ن شرایط 
از شــیراز به تهران رفت و بد  ون د  اشــتن امکانات ماد  ی 
کافی د  ر مید  ان فرد  وسی اتاقی اجاره کرد   و انتشار نشریه 
د  ختران ایران را پی گرفت. شعرهای زند  خت نمونه ای از 
گرایش های فمینیســتی راد  یکال د  ر ایران بود  . او عالوه 
بر نوشــتن مقاله د  ر د  ختــران ایرانــی، د  ر روزنامه هایی 
همچون حبل المتین نیز می نوشت.فخرالملوک متخلص 
بــه »زند  د  خــت« د  ر 1288 د  ر خانــواد  ه ای از طبقات 
باال د  ر شــیراز زاد  ه شــد  . پد  ر او مرد  ی تحصیل کرد  ه از 
بازماند  گان خاند  ان ســلطنتی قد  یمی زند   بود   و ماد  رش 
تحصیالت کمی د  اشت اما به د  خترش د  ر فعالیت هایش 
کمــک می کرد  . زند  خت ابتد  ا د  ر خانه آموزش د  ید   و بعد  اً 
د  ر تهران به مد  رســه رفت. او د  ر 10 ســالگی مجبور به 
ازد  واج اجباری شد   که به طالق انجامید  .زند  خت د  ر سال 
1۳06 پس از پایان تحصیالت متوســطه، د  ر ســن 18 
ســالگی مجمع انقالبی نسوان را د  ر شیراز بنیان نهاد   که 
هد  ف های آن رهایی زنان، د  ستیابی به حقوق زنان و رفع 
حجاب اسالمی بود  . د  ولت رضاشاه به زند  خت فشار آورد   

که نام این انجمن را به »نهضت نسوان« تغییر د  هد   ولی 
با وجود   این تغییر نام، انجمن پس از 9 ماه توسط د  ولت 
غیرقانونی اعالم شد  .د  ر سال های 1۳10–1۳11 زند  خت 
شیرازی د  ست به انتشار نشریه د  ختران ایران زد  . د  ر این 
نشریه اخباری از فعالیت های فمینیستی سایر کشورهای 
د  نیا، مطالب اد  بی و سرمقاله هایی از زند  خت چاپ می شد  . 
او د  ر مقاالتش نظریه های فرود  ستی بیولوژیک زنان را رد   
می کرد   و همچنین زنان را تشــویق می کرد   خواسته ها و 
حقوق خود   را با جسارت بیان و پی گیری کنند  . این نشریه 
پس از ٧ ماه توقیف شد   و حمالت و نقد  های شد  ید  ی بر 
زند  خت شــد  . او به تهران رفت و انتشــار نشریه را از سر 
گرفت.د  ر همان زمان زند  د  خت به تد  ریس د  ر مد  رسه های 

د  خترانــه نیز مشــغول بود   و مد  ت کمی هــم د  ر وزارت 
فرهنگ وقت استخد  ام شد  .شعرهای زند  خت نمونه ای از 
گرایش های فمینیســم راد  یکال د  ر ایران بود   که به طرز 
عجیبی د  ر منابع فارسی ناد  ید  ه گرفته شد  ه و به ند  رت به 
آنها اشاره شد  ه است. به عنوان یک نمونه تیپیک می توان 
به شرح حال زند  خت د  ر کتاب »زنان سخنور« اشاره کرد   
که از وی به عنوان شــاعری غیرسیاســی یاد   شد  ه است. 
استثنایی بر این امر، شرح حال وی نوشته طلعت بصاری 
است که بر شعر و نثر فمینیستی راد  یکال زند  خت تأکید   
کرد  ه است.او د  ر یک غزل به اوضاع اجتماعی نامطلوب آن 
د  وره اشاره کرد  ه و از ضعف عمومی حاکم بر پیکر جامعه 
شکوه می کند   و انتظار ظهور یک مصلح اجتماعی نیرومند   
را د  ارد   تا مشکالت به نیروی او حل شود   و آنگاه به مرد  ان 
عتاب می کند   که به جای ســخن گفتن از ضعف زن، از 
مرد  ی خود   بگویند  . د  ر غزلــی د  یگر از عقب ماند  گی زن 
روزگار خویش می نالــد   و از اینکه زنان هم د  وره او امکان 
عرضه هنرها و بروز اســتعد  اد  های انسانی و حضور زند  ه 
را د  ر جامعــه ند  ارند  ، زبان به گله و شــکایت باز می کند  .
مخالفت های شد  ید  ی که علیه او می شد   منجر به ناامید  ی 
طوالنی مد  ت وی شــد   و د  ر کنار عوامل جسمی و مالی 
موجب افســرد  گی او شد  ه بود   که د  ر نهایت به مرگ وی 
انجامید  . زند  خت شــیرازی د  ر سال 1۳۳1 د  ر ۴۳ سالگی 

د  رگذشت.

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

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

چاپ: گلها

 آد                            رس:  خیابان سمیه، بین سپهبد                             قرنی 
و نجات اللهی، شماره 2۳1،  واحد                            8
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محمد   جــواد   آذری جهرمی وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
د  ر گفت وگویی تلفنــی با یکی از 
برنامه های راد  یویــی امروز د  رباره 
اینســتاگرام  فیلترینــگ  بحــث 
مطــرح  آن  زمزمه هــای  کــه 
شــد  ه اســت، اظهار کرد  :  پیش 
کشــید  ه شــد  ن ماجــرای د  ختر 
بحثی  را  اینســتاگرام  حاشیه ساز 
انحرافی طرح ریزی شــد  ه از سوی اتاقهای فکری د  انست که منافعشان از مطالبه 
شفاف گرایی ارزی به خطر افتاد  ه است.همانطور که قبال گفتم، این زمزمه ها مطلب 
جد  ید  ی نیســت و موضوع بستن شــبکه های اجتماعی از سال 92 شکل گرفت.
به نظرم ایــن زمزمه های اخیر یک بحث انحرافی بــرای انحراف افکار عمومی از 
موضوع شفاف سازی بود   و اتاق فکرهایی پشت آن قرار د  ارد  . البته نه اینکه بگویم 
صد  اوســیما و مســئول محترمی که د  ر این موارد   مصاحبه کرد  ه است، اتاق فکر 
هستند  .وقتی فضای کشور روی مطالبه شفاف گرایی قرار گرفته تا تکلیف ارزهایی 
که گرفته شد  ه مشــخص شــود  ، یک باره خانمی تبد  یل به سوژه خبری بزرگی 
می شــود   که کل د  نیا شــروع به صحبت کرد  ن د  رباره او می کنند   که به نظر من 

طبیعی نیست. این مطلب را ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

طرحاتاقفکرهابود

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

د  ر شــرایطی که صد  ا و سیما د  رگیر پاســخ یافتن برای این 
سؤال مقام های قضایی بود   که بر اساس کد  ام د  ستور اعتراف 

د  ختر 1٧ ساله را پخش کرد  ه برخی منتقد  ان می گویند  :
 حسام الد  ین آشنا مشــاور رئیس جمهوری: به همراه 
شماری از نمایند  گان مجلس از جمله اعضای ناظر مجلس د  ر 
شورای نظارت بر صد  ا وسیما، از برخورد   با مسببان و مقصران 

برنامه ساز د  ر صد  ا وسیما خبر د  اد  ند  . 
 غالمرضا کاتب یکی از اعضای ناظر مجلس د  ر شورای 
نظارت بر صد  ا وســیما: پخش این مستند    »غیرقانونی« و 
»غیراخالقی« اســت وشــکایت های متعد  د  ی توسط انجمن 
حمایت از کــود  کان و گروه های اجتماعــی گوناگون از صد  ا 
وسیما به شورا رسید  ه اســت که د  ر نوبت رسید  گی است.د  ر 
نشست شــورای نظارت بر صد  ا وسیما حتماً به قصور نیروی 
انتظامی و اشــتباه پلیــس فتا به د  لیل د  ر اختیار گذاشــتن 
جزئیات اعترافات )م. ه( رسید  گی خواهد   شد  . »بازجویی های 
ناجــا اگر محرمانه باشــد  ، نباید   د  ر اختیار صد  ا وســیما قرار 

می گرفت. 
 سید  احســان قاضی زاد  ه، د  یگر عضو هیأت نظارت 
بر صد  ا وسیما : از شاکیان برنامه های صد  ا وسیما خواست 
شکایت خود   از رســانه ملی را به شورای نظارت اعالم کنند  . 
توصیه به رســانه ملــی به هیچ عنوان نافی مســئولیت صد  ا 

وسیما نیست و چه بسا د  قت بیشتری می طلبید  .
 علــی مطهــری، نایــب رئیس مجلس شــورای 
اســالمی:پخش اعترافات یک د  ختر نوجوان د  ر صد  ا وسیما 
بــد  ون د  ریافت حکم از د  اد  گاه صالح و بــد  ون اجازه متهم را 
مصد  اق ارتکاب جرم از ســوی این سازمان است .کسانی که 
د  ر این ماجرا حق شــان ضایع شد  ه است، می توانند   از طریق 
شــورای نظارت بر سازمان صد  ا وسیما شــکایت کنند   تا بر 
اســاس ماد  ه واحد  ه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
آنها فرصت د  اد  ه شود   تا د  و برابر زمانی که به ضرر آنها صحبت 
شد  ه است، از خود   د  فاع کنند  . البته صد  ا وسیما ید   طوالیی د  ر 
این رویه د  ارد  . پخش صحنه هایی از زند  گی خصوصی مرحوم 

ســید  امامی فعال محیط زیست که متهم به جاسوسی بود   یا 
پخش د  اد  گاه های معترضان انتخابات ســال 88 د  ر حالی که 

هنوز اتهام آنها ثابت نشد  ه بود  ، مشتی از خروار است.
 ســید  عباس صالحــی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد   
اسالمی:خســتین فرد   از کابینه بود   کــه به پخش اعترافات 
د  ختر 1٧ ســاله واکنش نشــان د  اد   و د  ر توئیتر خود    نوشت: 
پخش اعترافات د  ر تلویزیون نیازمند   مقررات تقنینی اســت« 
تأکید   کرد  : »ســلیقه یک قاضی یا مجری پخش نباید   معیار 
باشــد  .« به اعتقاد   او »اتفاقات مکرر، نیاز به قانون را جد  ی تر 

می کند  .
 محمد  جواد   آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات: مطرح شــد  ن شــایعه فیلتر اینســتاگرام و پیش 
کشــید  ن موضوع د  ختر نوجوان را حاصل تصمیم »اتاق های 
فکری« اســت که منافع شان از موضوع  »شفاف سازی ارزی« 

به خطر افتاد  ه است. 
 محمد  رضا عارف رئیس فراکسیون امید   مجلس د  هم: 
این کار صد  ا و ســیما نهایت بی تد  بیری بود   و این موضوع د  ر 

شورای عالی امنیت ملی مطرح خواهد   شد  .
سارا باقری وکیل انجمن حمایت از حقوق کود  کان:   
انجمن حمایــت از حقوق کود  کان به د  نبال نمایش اعترافات 
د  ختری 1٧ ســاله از صد  ا و ســیما اعتراض کتبی خود   را به 
شــورای نظارت بر صد  ا و ســیما تقد  یم کرد  ه و د  رصد  د   است 

از طریق د  اد  سرای رسانه  پیگیری های قضایی را انجام د  هد  .
 سید  هاشم بطحایی گلپایگانی عضو مجلس خبرگان 
رهبری: برای ترویج فرهنگ د  ینی ستارالعیوب بود  ن خد  اوند   
را نیــز د  رنظر بگیریم. کار صد  ا و ســیما د  ر پخش مســتند   
»بیراهه« از نظر اخالقی کار د  رستی نبود  . ما د  ر کشور مسائل 
و بحث هــای مهم تری د  اریم که رســانه ملی می تواند   به آنها 

بپرد  ازد  .
 محمد  علی وکیلی، عضو هیأت رئیســه مجلس: من 
د  ر عجبــم از اینکه همواره د  ر زمان بحــران اعتماد   مرد  م به 
جای اینکه آبی بر آتش بپاشــیم، بنزین بر آتش بی اعتماد  ی 

می ریزیم و کار اخیر صد  ا و سیما د  ر پخش اعترافات تلویزیونی 
یک د  ختر جوان مصد  اق بنزین ریختن بر آتشــی است که د  ر 

جامعه شعله ور شد  ه است.
 پروانه سلحشــوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس 
شــورای اســالمی: د  ر جایی که نیاز به برخورد   جد  ی با 
اخاللگران اقتصاد  ی و مفسد  ان اقتصاد  ی است تا مرد  م قد  ری 
التیام پید  ا کنند  ، شــاهد   اعتراف گیری از د  ختر بچه نوجوانی 

هستیم که حتی اعتراض برخی علما را د  ر پی د  اشته است.
 نعمت احمد  ی وکیل د  اد  گستری: طبق ماد  ه 96 قانون 
آیین د  اد  رســی کیفری این روش اعتراف گیری ممنوع بود  ه و 

خالف قانون است.
 هوشنگ پوربابایی، وکیل د  اد  گستری: اگر مقام قضایی 
د  ستور انتشــار چنین تصویری را د  اد  ه باید   مجوز قانونی آن 

بررسی شود  .
 روزنامه کیهان!: د  ر ســرمقاله خــود   به قلم جعفر بلوری 
نوشــت:»صد  ا وســیما با آن عریضی و طویلــی به قول رهبر 
انقالب کــه خطاب به کارکنــان قوه قضائیــه فرمود  ند   باید   
د  ر حوزه رســانه هنرمند  انــه فعالیت کند  ، د  ر این مســتند   
غیرهنرمند  انه وارد   شــد   و بد  سلیقگی کرد  انتخاب آن قسمت 
از صحبت هــای د  ختر نوجوان که  گریه کنان ابراز پشــیمانی 
می کند   برای مســتند  ، د  ل هر انســانی را می رنجاند   و همین 
حس گاهی، برای پید  ا شد  ن سر و کله کفتارهای سیاسی که 
نه انســانیت سرشان می شود   نه حقوق زن و د  ختر می فهمند   

کافی است.

صد  ا وسیما ید   طولاییی د  ر این رویه د  ارد  

ای خوانند  گان معظم و گرامی !
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 پوشــید  ه و مخفی نیست که د  ر این د  وران 
وانفسای گرانی کاغذ وســرانه  مطالعه یک صد  م ثانیه د  ر روز  هموطنان 
فرهیخته  , جیگر شیر و ســر 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 خستگی کار از یک طرف و چمچاره پرد  اخت هزینه های 
اصلــی و فرعی  و بالخص چک چاپخانه از طــرف د  یگر روزها و ماهها و 
ســالهای آیند  ه را چــون زهر بر ما کوفت  و خواب به چشــمانمان حرام 
مــی کند  .منظور این اســت که با تمام این وزاریات ســعی کرد  یم از قلم 
نویسند  گان زبرد  ســت آب زیرکاه و طنزیم کنند  گان نامی د  یروز و امروز 
که کم  هم الکی نیســتند   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 شــما  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  انســت هواخواه 
پر و پا قرصی چون ما د  ارد    هر گز از افسرد  گی د  ر عنفوان جوانی د  ر غربت 
خود  کشــی نمی کرد   ,خوشــبختانه بر عکس خیلی از سایر همکاران یک 
کلمــه از جاهای د  یگر بد  ون ذکر منبــع د  زد  ی نکرد  ه ایم و اصلن احتیاج 
بــه چنین عملی ند  اشــتیم . و اما قضیه رنگ عــوض کرد  نمان را به پای 
قضیــه 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  نباشــد  ،  منظور همان  چاپ د  و رنگ بود   که مالحظه می فرمائید  . 
وایضا  بقول قضیه وای بحال نومچه صاد  ق خان , جونم واســه شــما بگه 
آقام که شــما باشید   :وای بحال آن کسی که از سبک و سیاق تک و آس 
ما  کپی برابر اصل کند   و ما خبرد  ار شــویم 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 انتشــار مطالب ما بد  ون ذکر منبع  کند  .وای بحالش اگر از ما  و 
نویسند  گان ما بد   بگوید   , انتقاد   کند   , نطق و مسخره کند    که رسواش می 
کنم من .و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د  وست بزرگوارمان  , د  ر پیشگاه 
اد  با و فضالی جلیل القد  ر و ارباب علم و د  انش پوشــید  ه  و مخفی نماناد   
کــه 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   .باشــد   که اشخاص 
د  یگر تشویق شوند    و عبرت سایرین گرد  د   . البته نه اینکه کار و بار زند  گی 
خود  شــان 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  !

تهمقاله
مد  یر مسئول

زند خت شیرازی

انجمن حریت نســوان یا انجمن آزاد  ی 
زنــان د  ر ســال 1286 بــا بحث ها و 
زن  روشنفکران  از  تعد  اد  ی  برنامه ریزی 
و مرد   د  وران جنبش مشــروطه تشکیل 
شــد   و جلســه های آن د  رباره موقعیت 

فرود  ســت زنان د  ر ایران بــود  .د  ر د  وره 
انقالب مشــروطه انجمن های ســری و 
نیمه ســری زیاد  ی د  ر ایــران به وجود   
آمد  ند  . د  ر ایــن د  وران انجمن های زنان 
نیز به طور مخفیانه شکل گرفتند   که د  ر 
جنبش مشروطه شرکت می کرد  ند  .بعد  اً، 
د  ر ســالهای پس از تشــکیل مجلس و 
جنگ جهانی د  وم سازمان هایی تأسیس 
شد  ند   که به حقوق زنان می پرد  اختند  .

قصد    نسوان  انجمن حریت  مؤسســان 
د  اشــتند   زنان را با آد  اب معاشــرت و 
حضور د  ر جامعه آشــنا کنند   و اعتماد   
به نفس آنان را برای ســخن گفتن د  ر 
برابر جمع، به ویژه وقتی مرد  ان حضور 
د  ارند   باال ببرند  . د  ر این انجمن هم زنان 
و هم مرد  ان عضو بود  ند   و د  ر جلســه ها 
شــرکت می کرد  نــد  ، اما بــرای ایجاد   

اعتماد   به نفــس د  ر زنان، فقط اعضای 
زن اجازه د  اشتند   د  ر جلسات سخنرانی 
کنند  . جلســه ها مخفیانه برگزار می شد   
و هیــچ زن یا مرد  ی اجازه ند  اشــت به 
تنهایی به جلســات بیاید   و باید   با یکی 
از خویشاوند  ان یا آشنایان خود   شرکت 
می کــرد  .از اعضای سرشــناس انجمن 
آزاد  ی زنــان می توان به میــرزا باجی 
خانــم، خانم نــواب ســمیعی، صد  یقه 
د  ولت آباد  ی، منیــره خانم، گلین خانم 
تاج السلطنه  و  افتخارالســلطنه  موافق، 
)د  ختران ناصرالد  ین شاه(، افسرالسلطنه 
شمس الملوک جواهرکالم، خانم حکیم 
میسیز جرد  ن، خانم د  کتر ایوب، افند  یه 
خانم، و فخرالملوک )د  ختر شیخ الرئیس 
قاجار( اشــاره کرد  .جلســه های انجمن 
حریــت نســوان مخفیانه و خــارج از 

تهران د  ر فیشــرآباد  ، باغ گل فروشــی 
پرتیوا برگزار می شــد  . اما روزی مرد  ی 
که به د  لیل همراه ند  اشتن آشنای زن، 
اجازه ورود   به جلسه را نیافته بود  ، خبر 
برگزاری جلســات را نــزد   آخوند  های 
متعصب بــازار عباس آباد   بــرد   و آنان 
افراد   زیــاد  ی را جمع کرد  ند   و به محل 
برگزاری جلسه شتافتند  . أموران نظمیه 
هم هیــچ اقد  امی انجام ند  اد  ند  . پیش از 
رســید  ن این جماعت به د  روازه د  ولت 
یکی از شــاگرد  ان ارمنی مغازه عکاسی 
آنتوان خان عکاس متوجه آنان شــد   و 
با د  وچرخه خود  ش را به اعضای انجمن 
رســاند   و آنان را د  ر جریان قرار د  اد  . د  ر 
نتیجه اعضای حاضر د  ر جلسه متواری 
شــد  ند   و انجمن حریت نسوان ناچار به 

انحالل شد  .

 زنان سرزمینم  »انجمن حریت نسوان«

طرح:کامبیزدرمبخش
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پلیس فتا د  ر اطالعیه ای تاکید   کرد   که 
مائد  ه هژبری فاقــد   پروند  ه انتظامی و 
قضایی د  ر پلیس فتا ناجا و پلیس فتا 
اســتان ها بود  ه و احضار و مصاحبه با 
وی توســط پلیس فتا صورت نگرفته 
اســت.د  ر اطالعیــه  پلیس فتــا آمد  ه 
اســت:» به اســتحضار ملت شــریف 
ایران می رســاند  ، با توجه به پیگیری 
اصحاب محترم رســانه و با عنایت به 
اینکه اخیرا د  ر رســانه های مختلف به 

ویژه شبکه های اجتماعی، اخباری د  ر 
خانم  غیرقانونی  فعالیت های  خصوص 
مائــد  ه هژبری مطرح گرد  ید  ه اســت، 
د  ر بررســی های همــه جانبه و د  قیق 
به عمل آمد  ه محرز و مشخص گرد  ید   
که نامبــرد  ه فاقد   پرونــد  ه انتظامی و 
قضایــی د  ر پلیس فتا ناجــا و پلیس 
فتا اســتان ها بود  ه و احضار و مصاحبه 
 با نامبرد  ه توســط پلیــس فتا صورت 

نگرفته است.«
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