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می توانم با روحانی 
د ید ار کنم
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بعد  از آنکه انتقاد  از رای منفی نمایند گان مجلس به طرح 
شفافیت آرا به یکی از مجالس عزاد اری سید  الشهد ا رسید  
و  حجت االسالم پناهیان به ش��د ت از عملکرد  نمایند گان 
د ر ای��ن مورد  انتق��اد  کرد ، جمعی از اهال��ی خانه ملت د ر 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت نسبت به آنچه »هتاکی 
و اهانت به مجلس« م��ی خواند ند  اعتراض کرد ند  و اظهار 
د اش��تند  : منبر ج��ای هتاکی به مجلس نیس��ت واکنش 
نمایند گان انعکاس د اد ه ش��د ه است.براساس این گزارش، 
آنچه حجت االس��الم پناهیان نسبت به آن انتقاد  کرد ه بود  
رأی مخالف نمایند گان مجلس به طرح شفافیت آرا بود  که 
یک بار د ر شهریورماه سال گذشته با رأی منفی نمایند گان 
به فوریت مواجه ش��د  و یک بار د ر شهریور امسال علی رغم 
آنک��ه تعد اد  زیاد ی از نمایند گان آن را امضا کرد ه بود ند  اما 

د و فوریت آن مورد  موافقت مجلس قرار نگرفت و رد  شد .

روحانی رئیس د ولت تد بیر و امید  گفت :  وقتی اجتماعی 
یا جمعی، نظری د ارند  باید  به نظرات آنها توجه ش��ود  و 
بتوانیم د ر این ش��رایط آنچ��ه می تواند  نظام را نگه د ارد  
انجام د هیم. بنابراین راه این اس��ت که مرد م احس��اس 
کنن��د  با آنها یکی هس��تیم، اگر این ش��د  د ولت و ملت 
این فاصله کم می ش��ود .حضور د ر میان مرد م، برای بیان 
خد ماتی اس��ت که انجام گرفته، اگر خد مت را به مرد م 
نگوییم، د ش��منان این آب و خاک شبهه د ر ذهن مرد م 

ایجاد  می کنند . 
اگر خد متی انجام می د هی��م باید  متواضعانه برای مرد م 
بیان کنیم ت��ا مرد م بد انند  و اگر نق��د ی د ارند  ما کامال 
آماد ه باش��یم که انتقاد  را بشنویم. ما بهترین ها نیستیم. 
افکار ما باالترین ها نیس��ت جمع مرد م، فکرش��ان از ما 
باالت��ر اس��ت.همین که می گویند  د ول��ت- مرد م، حرف 
د رس��تی است که د ولت برخاسته از ملت باشد ، از د رون 
ملت باش��د  و با نظر ملت باش��د ، با نقد  د ولت باشد . د ر 
این شرایط ما مستحکم تر هستیم و می توانیم بایستیم. 
د ر این ش��رایطی که قرار د اریم ش��رایط وحد ت، اتحاد  
ما است وگرنه فش��اری که د شمن بر ما آورد ه است اگر 
احس��اس ضعف د ر ما کند  این فش��ار را بیش��تر خواهد  
کرد .د ولت الکترونیک یک قد م بسیار مهم برای خد مت 
رسانی راحت به مرد م، جلوگیری از فساد  و ایجاد  شرایط 
مناس��ب برای زند گی مرد م است و این کار بزرگی است 

که ما باید  انجام د هیم.

 انتظار ما نمایندگان 
از جنابعالی
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 همین که می گویند  
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امر سیاس��ی مل��ی متاث��ر از د و س��اختار د اخلی و 
خارجی اس��ت که د رخص��وص ایران ب��ه د و حوزه 
نیروه��ای اپوزیس��یون و نیروه��ای د رون حاکمیت 
قاب��ل تمیز اس��ت. نیروه��ای د رون حاکمیت با د و 
جری��ان عمد ه اصالح طلب و اصولگرا ش��ناخته می 
ش��وند . د و جریانی که علی رغم طیف بند ی، د ارای 
مبانی نظری مش��خصی می باش��ند  که به قرار زیر 

قابل تبیین است:
 ١. نیروهای موس��وم به اصالح طلب د ر سال ١٣٧۶ 
بطور رس��می وارد  عرصه حکمرانی شد ند . آنها که از 
پیروان خط امام و نیز طرد شد گان د هه شصت بود ند ، 
با تاکید  بر ضرورت اصالحات د رون ساختاری، جبهه 
ای را تشکیل د اد ند  که مطالبات خاصی را نمایند گی 
م��ی ک��رد  از جمله چ��پ گرایی سیاس��ی و احیای 
ظرفیت های خفت��ه قانون اساس��ی، جامعه مد نی، 
گفتگو، د موکراس��ی و حقوق بش��ر، مرد م س��االری 
د ین��ی، آزاد ی بیان و مطبوعات، خاس��تگاه طبقاتی 
متوس��ط جد ید  و... . به نظر می رسد  می توان مرکز 
ثقل این مفاهیم را د ر کلید واژه "ملت" جست. ملتی 
که د ر سطحی فراتر از قومیت و مذهب تجلی د ارد .

 ٢. نیروهای موس��وم به اصولگرا به ش��کلی سلبی و 
د ر مقاب��ل اصالح طلبان، انس��جام یافتند . آنها که با 
عناوین د یگ��ری د ر نهاد های قد رت حاضر بود ند  د ر 
اوایل د هه هش��تاد  ذیل عنوان فراگیر اصولگرایان به 
بازتعریف خویش پرد اختند . راس��ت گرایی سیاسی، 
س��وگیری فرهنگ��ی س��نتی، فهم د ین��ی مد احانه، 

خاس��تگاه طبقاتی متوس��ط قد یم و ماد ون متوسط 
و... س��اختار این جریان را تشکیل می د اد . کلید واژه 
جامعه ش��ناختی این مفاهیم را می توان د ر مفهوم 

"امت اسالمی" رد یابی نمود .
 ٣. س��خن گفتن د رباره "مرد م" د ر د س��تگاه نظری 
"مل��ت" قابل انجام اس��ت. پرس��ش بنیاد ین نیز د ر 
همین نقطه مطرح می ش��ود . مناس��بات جریانهای 
سیاسی و مفهوم مرد م چیست؟ به بیان د یگر مرد م 
و د غد غه هایش��ان کجای مطالبات اصالح طلبان و 
اصولگرایان قرار د ارند ؟ آنچه این پرس��ش را مهمتر 
می نماید ، تغییرات و فراز و فرود های جریان اصالح 
طلب اس��ت که د ر د و د هه اخیر به نحوهای مختلف 
روی د اد ه اس��ت. ریزش هایی که با فش��ار از بیرون 
رقم خورد ه و با اپورتونیسم د رونی تشد ید  شد ه است.

 ۴. به نظر می رس��د  سپهر سیاس��ی ایران د ر وجه 
د اخل��ی د ر هر د و ضلع موس��وم به اص��الح طلب و 
اصولگرا با ناکارآمد ی و فس��اد  همراه ش��د ه اس��ت. 
انتساب های مد یریتی د ر د ولتهای اصولگرا و اعتد ال 
یا اصالح نتوانس��ته نارضایتی های تصاعد ی مرد م را 
کاه��ش د هد . به تعبیر نظریه پرد ازان روانش��ناختی 
انق��الب خاص��ه جیم��ز د یوی��س و تد  راب��رت گر، 
"احس��اس ناکامی" می تواند  به خروش های عظیم 
و تود ه ای منجر شود  حتی اگر مقد ار واقعی ناکامی 
به وسعت احساس نباشد . احساس ناکامی نسبت به 
عملکرد  جریان های سیاسی د اخلی، نگاه مرد م را به 
س��مت جریان های سیاسی خارجی سوق می د هد . 

چنین احس��اس ناامید ی با توج��ه به فرصت طلبی 
های د ولتهای معارض منطقه و ایاالت متحد ه، ایران 
را ب��ه مثابه جان حیاتی انس��انی و نیز مفهوم نظری 

کهن د ر خطر جد ی فروپاشی قرار خواهد  د اد .
 ۵. د ر ی��ک جم��ع بن��د ی بای��د  تصری��ح نمود  که 
خود انتقاد ی "رس��می و عمومی" د و جریان موسوم 
ب��ه اصالح طلب و اصولگرا که د چار فس��اد  و فرصت 
طلب��ی اعض��ای خویش��ند ، ام��ری ضروری اس��ت. 
ام��ری که س��ران هرد و طی��ف از آن اجتناب د ارند . 
احتم��اال بد ین خاطر که مناف��ع جناحی و فرد ی بر 
منافع م��رد م اولویت د ارد  و ه��راس از بهره برد اری 
رقیب، مانع خود انتقاد ی د ر حضور عموم می گرد د . 
اینگونه امر سیاسی د ر عمل سیاسی احزاب و تشکل 
های منس��وب به د و جریان، به "کاس��بکاری" تنزل 
یافت��ه اس��ت. چنانکه ب��ا نوعی سیس��تم تیولد اری 
د ر مد یریت و انتس��اب های کش��ور مواجه هستیم. 
ای��ن خود  ب��ه ترویج روحی��ه اراد ت ورزی انجامید ه 
و ش��ان امر سیاسی را فروکاسته اس��ت. نگارند ه از 
مجموع این مکانیس��م به عنوان ابتذال امر سیاسی 
ن��ام می برد . الزم اس��ت ب��ا د رایت و ق��وت د ربرابر 
این ابتذال ایس��تاد  تا مفه��وم مرد م به جایگاه اصلی 
خود  د ر د س��تگاه نظری سیاست ایران بازگرد د . این 
جای��گاه کجاس��ت؟ د ر مرکز ثقل امر سیاس��ی که 
بایس��تی تعیین کنند ه زیربنایی باش��د . این مطلب 
 را م��ا ننوش��تیم د کتر عباس نعیمی جورش��ری د ر 

روزنامه آرمان نوشت.

د چار فساد  و فرصت طلبی اعضای خویشند 

عب��اس پاپی زاد ه عضو فراکس��یون نماین��د گان والیی 
مجلس گفت: ط��رح د و فوریت��ی بازگرد اند ن خانواد ه 
مس��ئوالن از خارج از کش��ور، احتماالً د ر جلسه علنی 
م��ورد  بحث و بررس��ی ق��رار می گیرد .مس��ئوالن باید  
ش��رایط فعلی کش��ور را د رک کنند  و د لیلی ند ارد  که 
وقتی ما با کش��وری رابطه د یپلماتیک ند اریم، خانواد ه 
مسئوالن د ر آن کشورها زند گی یا تحصیل کنند . تجربه 
نشان د اد ه است که کش��ورهایی که با ایران خصومت 
د ارن��د ، از کوچکتری��ن روابط فرزن��د ان و خانواد ه های 
مس��ئوالن کش��ورمان د ر خارج از کشور کسب اطالع 
و از آن اطالعات علیه منافع نظام جمهوری اس��المی 
اس��تفاد ه می کنند . بر این اس��اس به مصلحت کشور و 
نظام نیست که مس��ئوالن یا خانواد ه هایشان د ر خارج 
از کش��ور زند گی کنن��د  چرا که کش��ورهای معاند  به 
د نبال کس��ب اطالعات س��ری از د اخل ایران هستند . 
معموالً کس��انی ک��ه به د نبال د ریاف��ت تابعیت و حق 
ش��هروند ی هس��تند ، جزء تعهد اتش��ان اس��ت که د ر 
راس��تای منافع آن کشور فعالیت کنند  و بر این اساس 
مثل کسی که به د نبال د ریافت تابعیت از آمریکاست، 
باید  منافع این کش��ور را د ر نظر بگیرد  و ملزم اس��ت 
ک��ه د ر جهت تأمی��ن منافع آمریکا حرک��ت کند .اگر 
مس��ئولی به د نبال آن اس��ت که خانواد ه و فرزند انش 
را به خارج از کش��ور برای زند گی یا تحصیل بفرستد ، 
شایس��تگی ند ارد  که د ر مناصب حساس و جایگاه های 
خطی��ر مد یریت��ی کش��ور فعالیت کند . تجربه نش��ان 
د اد ه است که مس��ئوالن د وتابعیتی آسیب های جد ی 
به امنی��ت کش��ور وارد  کرد ه اند  و یکس��ری اطالعات 
خاص از کش��ور از طریق آنان خارج ش��د ه که ناش��ی 
 از ارتباطاتی اس��ت که به شکل پنهانی و تحت عنوان 

تابعیت د وم د اشته اند . 
همچنی��ن باید  به این مس��ئله توجه کرد  کس��انی که 
خود ش��ان یا خانواد ه ش��ان د ارای تابعیت د وم هستند ، 
د ر ش��رایط حس��اس آماد گی پذیرش ش��رایط سخت 
را ند ارند  و بالفاصله از زیر بار مس��ئولیت ش��انه خالی 
کرد ه و به آن کش��ور مهاجرت می کنند . متأس��فانه د ر 
یکی، د و د هه گذشته د ر مورد  موضوع د وتابعیتی بود ن 
برخی از مس��ئوالن و خانواد ه هایشان غفلت شد ه است 
که گزارش های مرک��ز پژوهش های مجلس و تحقیق 
و تفحص ها نش��ان د اد ه است که برخی از مسئوالن و 
خانواد ه هایشان د وتابعیتی هس��تند  که این مسئله د ر 
مجلس حساسیتی را به وجود  آورد  تا طرح بازگرد اند ن 
خانواد ه  مس��ئوالن از خ��ارج از کش��ور را کلید  بزنیم.

بر اس��اس این طرح، کس��ی که می خواه��د  به عنوان 
مس��ئول د ر جمهوری اسالمی به فعالیتش اد امه د هد ، 
خان��واد ه اش باید  د ر ایران باش��د  و د ر غیر این صورت 
باید  از س��مت خود  اس��تعفا د هد . ما طرح بازگرد اند ن 
خانواد ه مس��ئوالن از خارج از کش��ور را د ر قالب یک 
طرح د وفوریتی آماد ه کرد ه ایم و احتمال د ارد  که فرد ا 
د ر صحن علنی مجلس بررس��ی شود  و د ر صورتی که 

رأی بیاورد ، وارد  بررسی جزئیات آن می شویم.

طرح استعفای مسئولین 

د وتاتبعیتی

حجت االس��الم پناهیان د ر مراس��م 
ع��زاد اری ش��ب هفت��م مح��رم به 
س��خنرانی ب��ا موض��وع »آخری��ن 
اص��الح  ظه��ور،  ب��رای  آماد گ��ی 
مد یری��ت د ر خان��واد ه و جامع��ه« 
پرد اخت و  گف��ت: مرد هایی که د ر 
مجلس هس��تند  و نامرد  نیس��تند ، 
تا وقتی رأی ها ش��فاف نش��د ه، د ر 
ه��ر رأی گی��ری رأی خود ش��ان را 
صریحاً اع��الم کنن��د  و اال د ارند  از 
این فرصِت پنهان کاری سیاس��یون 

َجلَب، سوءاستفاد ه می کنند .د ر طول 
انقالب هرچه ضرب��ه خورد یم، تنها 
ناش��ی از ناتوانی د ر مد یریت بود ه و 
همچنان نیز اد ام��ه د ارد  زیرا د رک 
اص��ول عموم��ی از مد یریت صحیح 

وجود  ند ارد .
یکی از راه های اس��تخفاف ملت این 
است که رأی مجلس را پنهان کنند ! 
چرا اکثریت نمایند گان مجلس رأی 
می د هند  ب��ه اینکه »رأی نمایند ه ها 
نباید  ش��فاف باش��د «؟ آی��ا ملت را 

خ��وار و بی مق��د ار می د انن��د ؟ بعد  
هم برخی به صورت بس��یار جاهالنه 
»مگ��ر  می گوین��د   احمقان��ه ای  و 
می خواهی��د  تفتیش عقاید  کنید ؟!« 
 مگ��ر ش��ما د ر مجل��س ب��ه عقاید  

رأی می د هید ؟ 
شما بی خود  می کنید  بر اساس عقاید  
رأی بد هید . ش��ما باید  بر اساس کاِر 
کارشناسی رأی بد هید  نه بر اساس 
عقای��د ! پناهیان افزود : م��رد م باید  
بتوانند  بر وکالی خود ش��ان مسلط 

باشند . مرد م باید  بد انند  که نمایند ه 
آنه��ا به چه چیزی رأی د اد ه و برای 

چه رأی د اد ه است؟ 
م��ا کاری ب��ه عقید ه ش��ما ند اریم، 
د رک  و  ش��عور  می خواهی��م 
کارشناس��ی ش��ما را بفهمیم!چ��ه 
کسی به ش��ما حق د اد ه که شفاف 
د اد ن  رأی   و ش��فاف  ند هی��د   رأی 
را تفتی��ش عقاید  بد انی��د ؟ بگویید  
 چه چیزی را د اری��د  از ملت پنهان 

می کنید ؟

استخفاف ملت 

پنهان کرد ن رأی مجلس 
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خوش اخالق ها 
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نامه نمایند گان اصالح طلب به رئیس��ی د رباره احکام صاد ر ش��د ه 
برای نوش��ین جعفری، مرضیه امی��ری، عاطفه رنگریز و ند ا ناجی 
خواس��تار اصالح احکام صاد ر ش��د ه برای برخ��ی روزنامه نگاران، 
فعاالن رس��انه ای و مد نی ش��د ند .علی مطه��ری، الیاس حضرتی، 
غالمرضا حی��د ری، علی نوبخت، قاس��م میرزایی نیکو، عبد الکریم 
حس��ین زاد ه، محم��ود  صاد ق��ی، مصطف��ی کواکبی��ان، پروان��ه 
سلحشوری، طیبه سیاوشی، سید ه حمید ه زرآباد ی و... د ر نامه ای 
به س��ید ابراهیم رئیسی خواس��تار اصالح احکام صاد ر شد ه برای 
برخی روزنامه نگاران، فعاالن رسانه ای و مد نی شد ند .متن این نامه 

به شرح زیر است:
"جناب حجت االس��الم والمسلمین رئیس��ی، د امت برکاته/ریاست 

محت��رم ق��وه قضائیه/با اهد ای س��الم، اخیراً احکام س��نگینی د ر 
خصوص برخی خبرن��گاران مانند  خانم ها مرضیه امیری و عاطفه 
رنگریز و ند ا ناجی به اتهام حضور د ر تجمع کارگران د ر روز کارگر 
مقابل مجلس شورای اسالمی صاد ر شد ه است که اقناع جامعه را 
با مشکل مواجه کرد ه است. اگر جرم آنها حضور د ر تجمع بود ه که 
خالف قانون اساس��ی نیست و اگر تهیه گزارش بود ه وظیفه ذاتی 
آنها بود ه اس��ت.همین طور است رفتاری که د رباره فعال اجتماعی 
خانم نوش��ین جعفری صورت گرفته است. انتظار ما نمایند گان از 
جنابعالی که طلیعه خوبی د ر مسئولیت جد ید  خود  د اشته اید ، این 
است که این سخت گیری ها که به بهانه حفظ نظام انجام می شود  

و هیچ ضرورتی ند ارد ، اصالح شود ."

یوس�ف ارجون�ی، رئیس بس�یج مد احان : 
د ر روزهای��ی که انتق��اد ات زیاد ی ب��ه عملکرد  
اقتص��اد ی و اخالقی برخی مد احان وارد  اس��ت، 
د ر اس��رائیل مد احان��ی ب��رای تخریب عاش��ورا 
تربی��ت می ش��وند ،که  عد ه ای از آنه��ا د ر د اخل 
کشور د س��تگیر ش��د ند . رهبر معظم انقالب بر 
این مسئله تأکید  د اشتند  که مواظب تفرقه های 
د ش��من باش��یم و حرف تفرقه انگیز د ر مراسم و 

عزاد اری ها نزنیم.
محم�ود  ت�اری، م�د اح و ش�اعر اهل بیت: 
من خب��ر موثقی ن��د ارم، ولی این اتف��اق بعید  
نیس��ت، چون همان طور که ما آخوند  انگلیسی 
د اریم، ممکن اس��ت مد اح اس��رائیلی هم د اشته 

باش��یم. بعید  نیست که آنها د ر موضوع عزاد اری 
برنامه هایی هم د اش��ته باش��ند  و یقین��اً د ارند .

این ک��ه این ماجرا چق��د ر می توان��د  مرتبط با 
د س��تگیری چند  مد اح د ر د و س��ه س��ال قبل و 
شایعه جاسوسی آنها باشد ، بیان کرد  امکان د ارد  
که ش��روعش با آنها بود ه، ولی خود  آن افراد  هم 
نمی د انستند  و ناآگاه بود ند . چون آنجا بحث آن 
خانم جاس��وس که به س��فارت فرانسه پناهند ه 
ش��د  هم مطرح بود . ممکن اس��ت این ماجرا از 
پنج، شش سال قبل شروع شد ه باشد  و خود  ما 
هم متوجه نبود یم. نمونه های د یگری هم د رباره 
مش��کالت مد احان بود ه، نه به عنوان وابس��ته به 
اس��رائیل، ولی به خاطر فساد  و فحشا، متأسفانه 
انگار قبحش هم د ر جامعه از بین رفته اس��ت و 

عاد ی ش��د ه اس��ت. این به خاطر د نیاطلبی این 
د س��ته از مد احان اس��ت. مد احان ب��ا این افراد  
ارتباط د اش��تند  و از آنه��ا ٢۰۰ میلیون و ٣۰۰ 
میلی��ون پول می گرفتند . یک��ی از همین آقایان 
که ب��ا این افراد  ارتباط د اش��ت می گفت من به 
ان��د ازه هیکلم طال د ارم! خانه ه��ای آن چنانی و 
ماش��ین های گران قیمت د ارند  که خود ش��ان و 
همسرانشان س��وار می ش��وند . امام حسین )ع( 
ملعبه ای ش��د ه د ر د س��ت ما مد اح��ان که پول 
د ربیاوریم .البته اینها اقلیت و بسیار کم هستند ، 
اما همین اقلیت برای همه مد احان چالش د رست 
کرد ه اند .متولی برخورد  با این مس��ائل مد احان، 
حکومت اس��المی اس��ت و قوه قضاییه باید  وارد  
شود . مقام معظم رهبری ٣۰ سال است که همه 

زوایای مد احی را به طور د قیق گفته اند . متأسفانه 
صد اوس��یما از حامیان د رجه ی��ک این مد احان 
 اس��ت و د وربین ها را به مجال��س اینها می برند  

و پخش می کنند . 

میثم موس��ایی اس��تاد  تمام د انش��گاه تهران و 
کارشناس مس��ائل اقتصاد ی می گوید  :وضعیت 
کنونی معیش��ت مرد م با مش��کل مواجه است و 
د رآمد ها کف��اف هزینه های آنه��ا را نمی د هد  و 
قد رت خرید ش��ان روز به روز کاهش یافته است. 
د ر این امر سیاست د ولت ها نقش کلید ی را ایفا 

می کند  . 
سیاس��ت های اقتصاد ی قبل از انقالب را د ر این 
چهل س��ال اد امه د اد یم که روح شان فقرزا یعنی 
تولید  فقر اس��ت ن��ه فقرزد ا.نوس��انات ارزی د ر 

٢٢ماه اخیر باعث افزایش شد ید  قیمت ها شد  و 
مرد م را با مشکالت معیشتی مواجه کرد .  

سیاست و برنامه د ولت ها یکی از علت ها و شاید  
هم عل��ت اصلی افزایش قیمت نرخ ارز و رش��د  
قیمت  ه��ا بود ه ک��ه جامعه را به س��مت فقیر تر 
شد ن س��وق د اد ه است، بخصوص د ر د ولت های 
مه��رورزی و اعت��د ال که ش��عار تحق��ق عد الت 
و ح��ذف فق��ر از جامعه د اد ه ش��د  ولی د ر عمل 
برخالف آن اقد ام کرد ند .امروز قش��ر وس��عی از 
کشور با مشکل معیشت و گرانی ها د سته و پنجه 
ن��رم می کند  و د ر مقابل آن عد ه ای از امکانات و 
ثروت برخورد ارند  به طوری که کارشناسان علوم 
اجتماعی و اقتصاد ی هش��د ار فقیر شد ن طبقه 

متوسط را د اد ه اند .  
اما چرا امروز با اینجا رسید یم د ر حالی که یکی 
از ش��عارها و اهد اف انقالب اس��المی حذف فقر 
از جامع��ه و تحق��ق عد الت بود ، البت��ه اقد امات 
بیش��ماری د ر ای��ن چهار د هه انجام ش��د ه ولی 
همچن��ان چهره فقر و مش��کالت معیش��تی د ر 

جامع��ه نمایان اس��ت و بخش قاب��ل توجهی از 
مرد م با مش��کالت اقتصاد ی س��روکار د ارند  د ر 
مقابل فس��اد  و ش��بکه های مافیای فساد ، سفته 
بازی رشد  کرد ه و مرد م وجود  عد الت را احساس 
نمی کنند . رکن د یگر برای تحقق عد الت، اصالح 
قوانین و مقررات برای عاالنه تر کرد ن مناس��بات 
اس��ت تا فرصت عاد النه ب��رای بهره مند ی همه 
م��رد م از کاالهای های عموم��ی مانند  آموزش، 

بهد اشت... فراهم شود . 
باید  سیاست برابر خواهی و نابرابرخواهی مد نظر 
قرار گیرد  تا همه د ر اقتصاد  مش��ارکت د اش��ته 
باش��ند  اما مناس��بات اقتصاد ی به فساد  آلود ه و 
تمام تالش های مبارزه با فس��اد  توسط د و قلوی 
قد رت و ث��روت د ر جامعه خنثی می ش��ود  و تا 
زمانی که این د و قلو از هم جد ا نش��ود  نمی توان 
د ر این زمینه کاری کرد .ذات نظام سرمایه د اری 
تولید  فقر اس��ت و بعد  می خواهد  آن را به عنوان 
یک مس��ئله عارض شد ه به وس��یله بیمه، نظام 
تامین اجتماع��ی و... رفع کند ، د رحالی می توان 

نظامی را طراحی کرد  که اصال از ابتد ا فقر  تولید  
نکند .  

متاس��فانه ما همان برنامه های قبل از انقالب را  
با انتصاب های سیاس��ی و بکارگی��ری افراد  غیر 
شایسته و مد یران قد  کوتاه د ر حوزه تصمیمات 
اقتصاد  اد امه د اد یم.شرط توانمند سازی، توزیع و 
د سترس��ی عاد النه به امکانات مختلف آموزشی، 
بهد اش��تی، تغذی��ه ای و... اس��ت. اگ��ر فرزند ان 
عد ه ای د ر مد ارس ف��وق مد رن تحصیل کنند  و 
عد ه ای هم د ر مد ارس��ی کپ��ری که نه معلم، نه 
میز و تخته د ارد  و د ر س��یاه چاد ر و بیابان د رس 
بخوانن��د ، طبیعتا این ه��ا نمی توانند  د ر آیند ه با 

هم رقابت کنند .

د ول��ت باید  مصمم باش��د  ت��ا با »اق��د ام و عمل 
سازند ه« برای »توسعه و پیشرفت کشور« »امید  
و نشاط اجتماعی« را به جامعه پمپاژ کند . روحیه 
سیاس��ی و س��رخورد گی که د ر برخی مسووالن 
کش��ور د ید ه می ش��ود  اصاًل زیبند ه و شایس��ته 
یک ملت انقالبی و مقاوم نیس��ت.علی د ارابی د ر 
یاد د اشتی نوشت: رهبر معظم انقالب اسالمی د ر 
د ید ار رییس جمهوری و هی��أت د ولت فرمود ند : 
»د ولت د و سال بیش��تر وقت ند ارد . عمد ه توجه 
د ولت باید  معطوف به د و مسأله باشد ؛ »اقتصاد « 
و »فرهن��گ««. این تاکید  چند باره رهبری برای 
آن اس��ت که د ولت خود  حاش��یه د رست نکند  و 
همزمان به حواش��ی اعتنا نکند  و از تمام منابع، 
ظرفیت ها و توان د ر اختیار برای بهبود  ش��رایط 
اقتصاد ی و فرهنگی کش��ور استفاد ه کند .بر این 
باورم که تالش ش��بانه روزی د ستگاه د یپلماسی 
و سیاس��ت خارجی کش��ور قابل تقد یر اس��ت و 
ای��ن روند  هد ف خود  را تغییر ن��گاه جهانیان به 
ایران و گامی بزرگ برای مقابله با ایران هراس��ی 
و شیعه هراس��ی می د اند  و افزون بر این باید  د فاع 
از منافع و امنیت ملی کش��ور را با جد یت د نبال 
کند ؛ اما نکته مهم آن است که سرنوشت کشور و 
مد یریت اد اره امور را معطوف به فراز و فرود های 
مذاکره با چند  کش��ور محد ود  اروپایی نکند  و از 
پیله برجام به مثابه حالل همه امور کشور، بیرون 
بیاید . د س��تگاه د یپلماسی کشور باید  همه تالش 
خود  را به کار گیرد  تا با اقتد ار و سربلند ی از منافع 
ملی و امنیت ملی د فاع کند  و نمایند ه شایسته ای 
د ر عرصه جهانی برای »گفتمان مقاومت« که د ر 

پرتو انقالب اسالمی و بید اری جهان اسالم شکل 
گرفته اس��ت، باش��د .اما د ر عرصه د اخلی تمرکز 
د ولت باید  بر حل مس��ائل و مشکالت اقتصاد ی 
کشور، کاهش تورم و گرانی، فراهم کرد ن شرایط 
زیس��ت بهتر برای مرد م و رونق کسب و کار باشد .

اتفاقاً د ر جلس��ه س��ران سه قوه و س��تاد  تد ابیر 
اقتصاد ی کشور، مرد م باید  تصمیماتی هماهنگ 
را که با همراهی و حمایت سه قوه برای گشایش 
بهتر شرایط اقتصاد ی کشور باشد  مشاهد ه کنند .

از جمل��ه این اقد ام��ات کاهش س��خنرانی های 
رییس جمهوری محترم و سایر مقامات و انگشت 
اته��ام ب��ه همد یگر را نش��انه رفتن اس��ت. این 
شایسته ملت ایران نیست که برخی مسووالن و 
مقامات ایرانی د ر برابر بیگانگان با نهایت احترام، 
اد ب و تواضع و به نوعی د س��ت به سینه روبه رو 
ش��وند  و از گفت وگو سخن بگویند  اما د ر جامعه 
خود مان د ر برابر حتی منتقد انی که هد ف آن ها 
جز خیر و نیکی و خد مت به جامعه و اصالح امور 
است با خط و نشان و قهر و غضب سخن بگویند ! 
د ولت د ر چنین ش��رایطی باید  کمتر حرف بزند  
و بیش��تر کار و تالش کند .مساله د وم د ر »حوزه 
فرهنگ« اس��ت. واقعیت آن اس��ت ک��ه د ر این 
حوزه ش��وراهای عالی چون »انقالب فرهنگی« و 
»فضای مجازی« یا وزارتخانه ها و د س��تگاه های 
مس��وول چون ارش��اد ، آموزش و پرورش، آموزش 
عال��ی و... ب��ه وظایف خود  یا ب��د  عمل می کنند  
یا اص��اًل عمل��ی د ی��د ه نمی ش��ود .اینکه طی ۶ 
س��ال بزرگ ترین د س��تگاه تعلیم و تربیت کشور 
آموزش  و پرورش شاهد  تغییر ۶ وزیر یا سرپرست 

وزارتخانه باش��د  به »فاجعه« می ماند ؟! و د ولت و 
مجلس هم اصاًل پاس��خگو نیستید . کم نیستند  
بسیاری از متصد یان و مسووالن د ولتی که اد اره 
ام��ور را با »توییت« و د ر »فضای مجازی« د نبال 
می کنن��د ؟! و ای��ن گم کرد ن مس��یر خد مت به 
جامعه است.هم اکنون حوزه سینما، تئاتر ، نشر و 
مطبوعات حال خوبی ند ارند ؛ چه به لحاظ بود جه 
و اعتب��ار و چه از حیث سیاس��ت گذاری، اهد اف 
و برخورد ار بود ن از ی��ک گفتمان چهارچوب د ار 
د ر قلمرو جمهوری اس��المی. نظارت ها ضعیف تر 
و ناکارآمد تر از آن اس��ت که مد د ی به این حوزه 
برس��اند .آنچه از معنای تمرکز د ولت د ر د و سال 
آخ��ر د ر حوزه »اقتصاد  و فرهن��گ« که رهبری 
معظم انقالب اسالمی فرمود ند ، استنباط می شود  
د اشتن تصویری د رست و واحد  د ر نزد  مسووالن 

از وضعیت کنون��ی، چالش ها، فرصت ها و مهم تر 
از آن »د اش��تن راهکار و برنامه عمل« برای فائق 
شد ن بر مش��کالت است.د ولت باید  مصمم باشد  
ت��ا با »اقد ام و عمل س��ازند ه« برای »توس��عه و 
پیشرفت کشور« »امید  و نشاط اجتماعی« را به 
جامعه پمپاژ کند . روحیه سیاسی و سرخورد گی 
که د ر برخی مسووالن کشور د ید ه می شود  اصاًل 
زیبند ه و شایس��ته ی��ک ملت انقالب��ی و مقاوم 
نیس��ت و صد  البت��ه باید  رس��انه ها، مطبوعات، 
احزاب و تشکل های سیاسی، سمن ها و نهاد های 
غیرد ولتی، نخبگان، د انش��گاهیان و حوزویان از 
هرگونه کمک، یاری، مساعد ت و همراهی د ولت 
برای غلبه بر مش��کالت د ریغ نورزن��د . امید  که 
چنین باد !این مطلب را ما ننوش��تیم علی د ارابی 

د ر الف نوشت. 

این شایسته ملت ایران نیست

انتظار ما نمایندگان از جنابعالی

قضیه مد احان اسرائیلی 

سیاست ها در جهت تولید فقر است

ش��بکه خبری "یورونیوز" با اش��اره به خ��روج آمریکا از برجام د ر مه س��ال ٢۰١8 
میالد ی علیرغم مخالفت سایر امضاکنند گان توافق هسته ای با اشاره به اعمال د وباره 
تحریم های واشنگتن علیه تهران به پیامد های این موضوع پرد اخته و د ر این باره می 
نویسد :بس��یاری از سرمایه گذاران خارجی نیز مجبور به ترک ایران شد ه اند . تاثیرات 
تحریم به قد ری بود ه است که د و کشور به آستانه جنگ با یکد یگر نزد یک شد ه اند . 
پیامد های اصلی این تحریم ها آن است که فشار بر صاد رات نفت ایران وارد  می کند  
و ارزش پول ملی ایران را کاهش د اد ه اس��ت. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نیز 
مجبور به ترک ایران ش��د ه اند . تاثیرات تحریم به قد ری بود ه اس��ت که د و کشور به 
آستانه جنگ با یکد یگر نزد یک شد ه اند . تاثیر تحریم ها را می توان بر زند گی روزمره 
ایرانی��ان احس��اس کرد .د راد امه گزارش به هفت کاال و خد مات پرد اخته اس��ت که 

تحریم ها بر آن تاثیرگذار بود ه اند :
١-افزایش قیمت مرغ:د ر س��ال ٢۰١8 میالد ی، قیمت مرغ افزایش��ی 8۰ د رصد ی 
د اشت. د ولت د ر واکنش به این موضوع شروع به توزیع مرغ با قیمت یارانه ای کرد .

٢-کمبود  رب گوجه فرنگی:به د لیل تحریم فلزات و افزایش هزینه برای تولید  قوطی، 
رب گوجه فرنگی افزایش قیمتی د و برابری د اشت. صاد رات گوجه فرنگی ممنوع شد  

و تولید کنند گان فروش رب د ر ظروف شیشه ای را به صرفه تر د انستند .
٣-کاهش فروش آجیل:د ر نوروز، سال نوی ایرانیان هر ساله شهروند ان ایرانی مقاد یر 
زی��اد ی آجیل خرید اری می کنند . با این ح��ال، به د لیل افزایش قیمت ۵۰ تا ١۰۰ 

د رصد ی نسبت به سال قبل تاکنون میزان خرید  آجیل کاهش یافته است.
۴-افزای��ش قیمت خود روهای د اخلی:تولید کنن��د گان خود روی د اخلی برای تامین 
مواد  خام و اجزای خود رو همزمان با خروج شرکت های خارجی از جمله پژو بیشتر 
به خارج از کشور وابس��ته شد ه اند . صنایع خود روسازی ایران تحت فشار قرار د ارند  

و قیمت اکثر مد ل های خود روهای د اخلی به میزان چند برابر افزایش یافته است.
۵-افزایش قیمت مسکن:افزایش نرخ تورم همراه با کاهش ارزش ریال باعث افزایش 
قیمت مس��کن شد ه است. زمین، مس��کن و آپارتمان همگی تاثیرپذیر از این روند  

بود ه اند  و هزینه آن تا پنج برابر بیشتر از یک سال و نیم گذشته شد ه است.
۶-بطری های پالستیکی:د ر نتیجه کمبود  مواد  اولیه، بطری های پالستیکی به طور 

فزایند ه کمیاب شد ه اند  و اغلب با بطری های شیشه ای جایگزین می شوند .
٧-کارت شناسایی ملی:شهروند ان ایرانی مجبور به انتظار چند ین ماهه برای صد ور 
کارت های هوشمند  ملی شد ه اند . این کار به منظور الکترونیکی شد ن خد مات عمومی 
و د ولتی انجام ش��د ه بود  با این حال، کارت ها به د لی��ل نیاز به فناوری و مواد  اولیه 
خارجی د ر خارج از کشور ساخت می شد ند . د ولت اما اخیرا اعالم کرد ه که تولید  را 
د ر د اخل کشور انجام می د هد  تا مشکالت مربوط به صد ور اسناد  و رسید گی به آن 

را حل کند .

همتی رئیس بانک مرکزی د ر حاش��یه 
نشست هیات د ولت د ر جمع خبرنگاران 
د رباره بازار ارز گفت: ذخایر اسکناس و 
ارز کش��ور مطل��وب و د ر ۵ و ۶ س��ال 
گذشته بی سابقه است. ثبات د ر بازار ارز 
برقرار و وضع ارزی کشور مطلوب است.

با احتیاط زیاد ی، ذخایر ارزی را مصرف 
می کنی��م، وارد ات کااله��ای اساس��ی 
ضروری انجام ش��د ه و مواد  اولیه مورد  
نی��از کارخانجات را نی��ز از طریق نیما 
تامین می کنیم.انتظار می رود  ش��رایط 
بهتر ش��ود  تا بتوان کارهای اساس��ی را 
برای توس��عه و رشد  کش��ور انجام د اد .

نیاز است تا فعالیت های تولید ی  رونق 
بیشتری بگیرد ، شوکی که سال گذشته 
د ر بخش تولید  رخ د اد ، باعث شد  رشد  
اقتصاد ی منفی شود .برای رونق و رشد  
اقتص��اد ی باید  به فعالیت های تولید ی 

پرد اخت و بر این اساس، بانک مرکزی 
برنام��ه هایی را برای تامین مالی بخش 
تولید  د ر د ستور کار قرار د اد ه است.بازار 
ارز و سکه د ارای نوسان و ریسک است 
و چنانچه مرد م د ر زمینه  بازار سرمایه و 
یا بانک س��رمایه گذاری کنند ، احتمال 
ریس��ک کمتری د ارد .فضای اقتصاد ی 
رو به بهبود  اس��ت، آرام ش��د ن فضای 
اقتصاد ی، تامین مالی برای فعالیت های 
تولید ی و رش��د  صاد رات و مثبت شد ن 
ت��راز تجاری از نش��ان د هن��د ه بهبود  
ش��رایط اقتصاد ی اس��ت.بر اساس آمار 
مرد اد  امس��ال، نرخ تورم ماهانه به زیر 
یک د رصد  )هشت د هم د رصد ( رسید ه 
که نشان می د هد  تورم د ر حال کنترل 
ق��رار د ارد .علت کاه��ش نیافتن قیمت 
کاالها پس از اف��ت نرخ ارز، بد لیل این 
است که  ارزش پول ملی کاهش نیافته، 
مساله این اس��ت که بازارهای کاالیی، 
چس��بند گی قیمتی د ارند . وقتی بهای 
ارز ب��اال رف��ت قیمت کاالها نیز رش��د  
کرد .براساس علم اقتصاد  ثابت شد ه که 
معموال قیمت کاالهایی که باال می روند  
ب��رای پایین آمد ن د ارای چس��بند گی 
هستند  که انتظار می رود  با تد اوم ثبات 

بازار ارز، آنها نیز کاهش یابند .

بی سابقه است...

تاثیر تحریم بر زند گی ایرانیان 

د ژ پسند  وزیر اقتصاد  :امروز نمی توانیم به بانکد اری اسالمی به گونه ای که مطلوب 
ما است، د ست یابیم؛ نمی توانیم بد ون توجه به فناوری های نو حرکت کنیم؛ باید  
حت��ی د ر مقام غواص حرفه ای بهترین ها را که قابلیت تطبیق با نظام بانکی ایران 
د ارند  را بومی سازی کرد ه و به کار بگیریم و هم می توان نظام بانکد اری را د ر اتاق 
شیشه ای قرار د اد ه و هر گونه مفسد ه را زد ود .ما زمانی می توانیم این فرآیند  را کامل 
کنیم که قابلیت های انس��انی را افزایش د اد ه و نگرانی های جامعه کارمند ی را که 
اگر از فناوری های روز بهره مند  ش��ویم بیکار می ش��ویم،را باید  از بین برد ؛ مشکل 
د یگر نظام بانکی س��ود  و بهره اس��ت. فرد ی که می خواهد  از نظام بانکی وام بگیرد  
ریسک پذیر نیست، اگر ریسک پذیر بود  به بازار سرمایه مراجعه می کرد ؛ می خواهد  
که میزان س��ود  برای او مشخص باشد ؛ این د ر حالی است که آنچه ما د ر بانکد اری 
اسالمی مبنای کار است، تعیین سود  بر مبنای بازد هی است، اما این ریسک را باال 
می برد ، پس به این نسبت تقاضا د یگر برای وام بانکی وجود  نخواهد  د اشت.برخی از 
مراجع خیلی صریح اعالم کرد ه اند  که این عملیات بانکی د چار مشکل است، ضمن 
اینکه برخی حتی د ر گرفتن حقوق خود  نیز ش��ک و شبهه ربوی بود ن د ارند .ما د ر 
وزارت اقتصاد ، هسته ای را برای کاربرد  مبانی اسالمی د ر علم اقتصاد  تشکیل د اد ه 
ایم.اگر بهره وری بانکها پایین باشد ، مشکل آفرین خواهد  بود . اگرچه کاهش شعب 
راحت نیست، اما بهره وری آنها باال نیست و من می د انم که عوامل محیطی بسیار 
مقاومت می کنند  که تعد اد  ش��عب کم نش��ود ، من هم این مقاومت را احساس می 
کنم.اجرای اصول حاکمیت شرکتی به بهره ور شد ن بانکها کمک کرد ه و به حد اقل 
سازی هزینه ها منتهی خواهد  شد ، بنابراین بانکها بر مبنای اصول حاکم بر عملیات 
بانکی کار خواهند  ک��رد . گاهی آنقد ر افراطی د ر این خصوص صحبت به میان می 
آید  که نظام بانکی را د چار مش��کل می کند ، ما باید  به س��متی برویم که بانکها از 

بنگاهد اری فاصله بگیرند ؛ 

بانکد اری اسالمی د چار مشکل است

به قول بعضی ها

تحلیلیات
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سیاست گذاران پولی و اقتصاد ی کشور د ر حالی 
موضوع کنترل و مهار نرخ تورم را به عنوان یکی 
از برنامه ه��ای جد ی د ولت د ر د س��تور کار خود  
قرار د اد ه اند  و تاکید ش��ان این اس��ت که از تمام 
ابزاره��ا برای مه��ار نرخ تورم اس��تفاد ه خواهند  
کرد  که بر اس��اس آمارهای بانک مرکزی، رشد  
نقد ینگ��ی به عن��وان یکی از عوام��ل اثر گذار بر 
ای��ن ش��اخص اقتص��اد ی همچنان اد ام��ه د ارد  
 و به تازگ��ی به م��رز ٢۰۰۰هزار میلی��ارد  تومان 

رسید ه است.
ن��رخ تورم ک��ه پس رش��د های لجام گس��یخته 
د ر س��ال های ۹١-۹۰ و رس��ید ن به مرز روانی 
۴۰د رص��د ی، با تالش های د ولت یازد هم پس از 

٢۵ سال تک رقمی شد ه بود  اما از میانه سال ۹۶ 
با زمزمه های خروج امریکا از برجام و اتفاق هایی 
ک��ه د ر حوزه ارزی کش��ور رخ د اد ، این موضوع 
باعث ش��د  تا این د س��تاورد  مهم از د ست برود .

ب��ه این ترتیب، زمانی که نرخ ارز به بهانه خروج 
امری��کا از برجام رش��د های هیجان��ی را تجربه 
کرد ، انباشت نقد ینگی و سرعت گرد ش پول د ر 
جامعه ای��ن زمینه را به وج��ود  آورد  که پول ها 
به س��رعت به س��مت بازارهای غیر مولد  حرکت 
کند  و با ایجاد  فضای س��فته بازی، عاملی ش��ود  
برای افزایش هزینه ها و رش��د  تورم د ر کش��ور. 
به این ترتیب تورمی که تا د و  س��ه س��ال پیش، 
پس از سال ها تک رقمی شد ه بود   اما بار به باالی 

۴۰د رصد  رسید  و نتیجه آن هم این شد  که نرخ 
کاالهای اساسی د ر بیش از یک سال گذشته د ر 
بازار س��یر صعود ی ش��د ید ی را طی کرد .اگرچه 
بخشی از این نوس��ان ها د ر مد ت اخیر با اعمال 
سیاست های کنترلی بانک مرکزی کاهش یافته 
و ن��رخ ارز کاهش نس��بی را تجربه کرد ه اس��ت 
اما آن طور که تحلیلگ��ران اقتصاد ی می گویند ، 
با وج��ود  کاهش و تثبیت نرخ ارز و کم ش��د ن 
نوس��ان قیمت ها د ر مد ت اخیر، به د لیل رش��د  
گرد ش پول د ر اقتص��اد  و حجم باالی نقد ینگی 
د ر کش��ور که همچنان د ر حال افزایش اس��ت، 
رشد  د وباره نرخ تورم د ر آیند ه می تواند  محتمل 
باش��د .بانک مرکزی د ر شرایطی با به کار بستن 

سیاس��ت های جد ید  د ر حوزه پول��ی و ارزی از 
جمله راه ان��د ازی عملیات بازار ب��از، ایجاد  بازار 
متشکل ارزی، کنترل فضای سفته بازی از طریق 
مالیات ستانی و ایجاد  محد ود یت د ر تراکنش های 
بانکی و... د ر صد د  کاهش التهاب ها و نوسان ها د ر 
اقتصاد  و کنترل نقد ینگی و مهار تورم اس��ت که 
کارشناسان معتقد ند  سیاست های د ر د ستور کار 
بانک مرکزی اگرچه ممکن اس��ت تا حد ی این 
اهد اف را محقق کند   اما بخش��ی از این اقد ام ها 
باید  د ر راستای کاهش انتظارات تورمی و تمرکز 
بیش��تر بر کاهش حجم نقد ینگی و رشد  گرد ش 
پول د ر کش��ور باش��د .این مطلب را ما ننوشتیم  

زهره محسنی شاد  نوشت.

همت��ی رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به نات��رازی مالی برخی بانک ها و 
مش��کالتی که برخی از بانک ها با آن د رگیر هستند  گفت: اوال د ر صحبت از 
بانک ها نباید  خد ماتی که به اقتصاد  کش��ور و جامعه ارائه می د هند  را ناد ید ه 
بگیریم. د ر حال حاضر ۹۰ د رصد  تامین مالی کش��ور توس��ط بانک ها انجام 
می گیرد  و بانک ها نقش مهمی د ر توسعه اقتصاد ی کشور د اشته و د ارند . اما 
باید  پذیرفت مش��کالت برخی بانک ها س��ابقه د یرینه د ارد  و یک شبه ایجاد  
نشد ه است که یک شبه برطرف شود . اصالح نظام بانکی یک برنامه بلند مد ت 
اس��ت. مهم آن است که اراد ه اصالح آن باشد ؛ که هست و ما با قد رت آن را 
شروع کرد ه ایم. ولی با حساسیت ویژه ای که بانک ها د ارند ، طبیعی است که 
اصالحات د ر س��ایه تد بیر و برنامه زمان بند ی ش��د ه پیش برود ، که د ر حال 
انجام است. من با علم به تمام مشکالت بانک ها و نیز برخی فساد هایی که د ر 
گذشته د ر برخی بانک ها شکل گرفته بود ، مسئولیت بانک مرکزی را برعهد ه 
گرفت��م و صریحا اعالم می کنم تمام تالش خ��ود  را برای نظارت عمیق تر و 

د قیق تر بکار می گیرم.

اقتصاد  هر کش��ور با د و مسأله اساسی و کلید ی 
مواجه است که شامل رشد  اقتصاد ی و پاید اری 
اقتصاد ی می ش��ود . د ر مس��أله اول یعنی رش��د  
اقتص��اد ی بای��د  به این پرس��ش پاس��خ د اد  که 
چگونه می توان کیک اقتصاد  را برای بهره مند ی 
بیش��تر م��رد م بزرگ تر ک��رد  ک��ه راهکارهایی 
مانند  افزایش انباش��ت س��رمایه، جذب سرمایه 
)د رمجموع روش های افزایش س��رمایه( و رشد  
تکنولوژی د ارد . د رخص��وص پاید اری اقتصاد ی 
نی��ز مهم ترین موضوع این اس��ت که اقتصاد  هر 
توانی که برای رش��د  د ارد  بای��د  د ر یک فرآیند  
مالیم و بد ون نوسان و تالطم ممکن شود . یکی 
از مؤلفه های مهم پای��د اری اقتصاد ی نرخ تورم 
اس��ت که به صورت مس��تقیم به سیاس��ت های 
پول��ی هر کش��وری ارتباط د ارد . براین اس��اس 
حت��ی برخی از کش��ورهای همس��ایه ایران که 
خیلی فقیر هس��تند  و رش��د  اقتص��اد ی پایینی 
د ارن��د ، نرخ ت��ورم باالیی ند ارند .برای پاس��خ به 

این س��ؤال که چرا این د س��ته از کشورها تورم 
پایین��ی د ارن��د  باید  به بررس��ی نکت��ه کلید ی 
یعنی وضعیت رش��د  متغیره��ای پولی رفت که 
مهم تری��ن این متغیره��ا نیز پایه پولی اس��ت. 
د رواقع د ر بلند مد ت نرخ تورم تفاضل رشد  پول 
و رشد  اقتصاد ی هر کشوری است. این د رحالی 
است که د ر تمام د نیا نرخ رشد  اقتصاد ی خیلی 
باال نیس��ت و حد اکثر زیر ١۰ د رصد  است. حال 
اگر کش��وری نرخ رش��د  اقتصاد ی ٢د رصد ی و 
ت��ورم ٢ د رصد ی د ارد  تفاضل رش��د  پول نباید  
از ۴ د رصد  بیش��تر شود ، چرا که باعث رشد  نرخ 
ت��ورم می ش��ود . بد ین ترتیب اگر کش��وری این 
متغیرهای پولی را کنت��رل کند  د ر نتیجه تورم 
باالیی هم نخواهد  د اشت. اما چرا زمانی که همه 
مس��ئوالن این موضوع و رابطه میان متغیرهای 
پولی با نرخ تورم را می د انند  قاد ر به کنترل تورم 
نیستیم؟ مس��أله این است که د ر ایران چند ین 
د هه اس��ت که نرخ رشد  اقتصاد ی پایینی د اریم 
و د راین زمینه از بس��یاری از همس��ایگان خود  
عقب ماند ه ایم. د رهمین راس��تا، مرد م وضعیت 
اقتصاد ی خود  را با کش��ورهای همس��ایه قیاس 
می کنند  و این باعث ایج��اد  توقعاتی د ر جامعه 
ش��د ه اس��ت که پاس��خ به آنها تبعاتی به همراه 
د ارد .از س��وی د یگر نمایند گان مجلس نیز تحت 
تأثیر خواس��ته مرد م حوزه ه��ای انتخابیه خود  
خواستار تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه های 

جد ی��د  د ر مناطق مختلف هس��تند . اقد امی که 
اجرای آنها باعث فش��ار مالی زی��اد ی به د ولت 
خواه��د  ش��د  و د ولت را به س��مت اس��تفاد ه از 
منابع پرق��د رت بانک مرک��زی هد ایت می کند  
که نتیجه آن رش��د  نرخ تورم است.این د رحالی 
است که مسئوالن کشور زیر فشار این انتظارات 
از س��وی مرد م، ش��اغالن، نماین��د گان مجلس 
و... هس��تند  و نتیج��ه نهایی این اس��ت که این 
فشارها خود  را د ر بس��تن بود جه هایی که فراتر 
از د رآمد های واقعی کشور است، نشان می د هد .

اما د ر کشورهای د یگر به د لیل اینکه این شکاف 
با س��ایر کش��ورها وجود  ند ارد ، چنین وضعیتی 
وجود  ند ارد . برهمین اس��اس برای مثال میزان 

افزایش حقوق ها و د ستمزد ها روند  بسیار کند ی 
د ارد  و سال ها ثابت می ماند .د رکشورما انتظارات 
مرد م و ش��اغالن برای رفاه بیش��تر مسئوالن را 
ناچار می کند  تا سیاس��ت هایی را اجرا کنند  که 
باعث تغییر متغیرهای پولی و د رنتیجه رشد  نرخ 
تورم می ش��ود . تنها راه برای پایان د اد ن به این 
ش��رایط بهبود  رش��د  اقتصاد ی است. د رصورتی 
که رش��د  اقتصاد ی بهبود  یاب��د  رفته رفته روی 
رف��اه مرد م نی��ز از طریق رش��د  د رآمد  س��رانه 
تأثیر می گذارد  و باعث می ش��ود  تا این احساس 
شکاف با همس��ایگان از بین برود . این مطلب را 
ما ننوش��تیم شهرام معینی  کارشناس اقتصاد ی 

نوشت.

 معمای رشد  پایین 

و تورم اند ک
همتی رئیس کل بانک مرکزی همتی د ر س��ی امین همایش بانکد اری اسالمی 
از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان ش��هریورماه و تغییر د ر نحوه امهال 
تس��هیالت بانک ها بر اساس تصمیم ش��ورای فقهی بانک مرکزی خبر د اد  و 
گفت:اقد ام��ات خوب��ی د ر زمینه بانکد اری بد ون ربا د ر سیس��تم بانکی انجام 
ش��د ه اس��ت، ضعف هایی هم وجود  د اش��ته که م��ا به آن واقفی��م و کتمان 
نمی کنی��م که چالش هایی ب��ود ه که عملکرد  ما د ر برخ��ی زمینه ها با ضعف 
روبرو س��اخته است. این امر یا به د لیل د ستورالعمل ها یا ند ید ن آموزش های 
الزم و ... بود ه که همه این موارد  د ست به د ست هم د اد ند  تا ضعف د ر برخی 
برنامه ها وجود  د اش��ته باش��د . ش��ورای فقهی بانک مرکزی د ستورالعمل های 
خوبی د ارد  و یکی از اقد امات مهم آن د س��تورالعمل نحوه امهال تس��هیالت 
بانک ها بود  .این د س��تورالعمل قواعد  حساب د اری را د ر جلوگیری از سود های 
موهومی د ر بانک ها اصالح می کند . از نیمه ۹٧ و د ر س��ال جاری روند ی که 
د ر ش��اخص های اقتصاد ی د ید ه می شود ، روند  مطلوبی است، البته نه به این 
معنا که مش��کل اقتصاد ی حل ش��د ه و وجود  ند ارد ، بلکه سخت ترین فشارها 
به اقتصاد  ایران وارد  ش��د ه، اما آن ها به هد فش��ان نرسید ند .ش��تاب افزایشی 
تورم کنترل و کند تر شد ه اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد ، ما می توانیم 
این مژد ه را به مرد م بد هیم که مش��کالت اقتصاد ی حل ش��د ه است، اما مهم 
اینجاس��ت که تورم ۵.۵ د رصد ی د ر اس��فند  ماه س��ال گذشته به سطوح زیر 
یک د رصد  رس��ید ه اس��ت.قیمت گذاری بخش خد مات از طرف د ولت مهم و 
تاثیرگذار بر روند  آتی نرخ تورم اس��ت، آنچه ناش��ی از افزایش قیمت ارز بود ، 
اکن��ون به س��مت میرایی آن د ر قیم��ت کاالها می رود  و مس��ئوالن نیز باید  
د ر زمین��ه کنترل نرخ خد مات فعال باش��ند .یکی از نش��انه های بهبود  اوضاع 
اقتصاد ی د ر کنترل قیمت مس��کن بود  و به رغم س��ه س��ال افزایش، قیمت 
مسکن د ر تیرماه منفی شد  و از سوی د یگر ٧٢ د رصد  حجم معامالت نسبت 
به س��ال گذش��ته کاهش یافته و این باعث امید واری است که شاهد  کاهش 
قیمت مس��کن د ر تهران و شهرس��تان ها باشیم، چرا که نش��ان می د هد  که 
د یگر قد رت افزایش ند ارد .مهم ترین چالش های ما چالش بود جه است، اصالح 
س��اختار بود ج��ه د ر حال انجام اس��ت و د غد غه مهم ما کنت��رل نقد ینگی و 
جلوگیری از تاثیرپذیری حجم پول د ر بود جه د ولت است.ناترازی و مشکالت 
مال��ی برخی بانک ها را نباید  به کل نظ��ام بانکی تعمیم د اد ، این موضوع یک 
ش��به به وجود  نیامد ه که بتوان یک ش��به هم آن را برطرف کرد ، بلکه نیاز به 
برنامه میان مد ت و بلند مد ت د اریم و همت باید  برای این اصالح وجود  د اشته 
باش��د  که د ارد ، اما اصالح نظام بانکی نباید  با تبلیغات و اعالم و اطالع رسانی 
همراه باش��د . ۹۰ د رصد  تامین مالی کشور د ست بانک هاست و ما نمی توانیم 
آن ه��ا را تضعیف کنیم.نقد ینگی مولد  توس��ط بانک ها ب��رای بخش تولید  د ر 
بانک مرکزی د ر حال بررسی است، اضافه برد اشت اکنون بانک مرکزی نسبت 
به س��ال گذشته اگر کمتر نباشد ، بیشتر نیس��ت و ما توانستیم آن را کنترل 
کنیم.نرخ س��ود  د ر بانک ها مد یریت شد ه و این نظارت بانک مرکزی است که 
مسئوالن نظارت برای مجامع بانک ها وقت زیاد ی گذاشتند .سقف سهام د اری 
افراد  د ر بانک ها باید  کمتر از ٣٣ د رصد  باش��د ، البته س��قف س��هام د اری ١۰ 
د رصد  اس��ت که با نظ��ر بانک مرکزی می تواند  تا ٢۰ د رص��د  و با نظر هیات 
عام��ل بان��ک مرکزی ت��ا ٣٣ د رصد  افزایش یاب��د  و اگر ف��رد ی بیش از این 
 س��هم د اشته باش��د ، بر اس��اس د ر اختیار وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی قرار 

خواهد  گرفت.

موض��وع فوق باب فس��اد  جد ید ی را د ر بانک ها ب��از می کند  که صد ای آن 
چند س��ال د یگر د رمیاید .نمونه ای��ن موضوع د رس��الهای ۹۰ و۹١ که تورم 
د رحد ود باالی ۴۰ د رصد  بود  اتفاق افتاد  وصد ای آن به صورت بلند  امروز د ر 
د اد گاههای مفاس��د اقتصاد ی شنید ه می ش��ود . مثل تسهیالت بد ون ضابطه 
بانک س��رمایه و... البته نام بانک های د یگر را نمی اورم مباد ا حساس��یت زا 
باش��د !. البته س��وال از قانونگذاران به جای خود  باقیست که علی رغم اینکه 
ران��ت خواران وامها را بانرخ پایین حتی زی��ر١۰ د رصد گرفتند  و د ر جاهای 
خالف مصالح مرد م خرج کرد ند  و پول بانک را ند اد ند  وحاال سود  و جرایم و 
د یرکرد  و... کالبخشید ه می شود  تا اصل پول را که باافزایش نرخ ارز وکاهش 
ارزش پ��ول ملی به یک چهارم ارزش تقلی��ل پید اکرد ه بیاورند وپس بد هند  
و جایزه هم می گیرند !البته این موضوع خود  جای کار رس��انه ای و نقاد ی 
فراوان د ارد . د رحال حاضر تفاوت نرخ س��ود  تسهیالت و نرخ تورم نزد بک به 
٢۵ د رصد است که ارزش زد وبند  و فساد  و طبقه بند ی کرد ن مشتریان خاص 
راد ارد . واینکه تس��هیالت به شرکتهای زیرمجموعه وهلد ینگهای خود  بانکها 
د اد ه ش��ود  تاد رحیاط خلوت به مصرف برسد  و این خود میتواند  باعث هجوم 
به بازارهای خاص وس��ود اگرانه باشد  . ازاین روضمن هشد ار به جلوگیری از 
این پد ید ه و مراقبتهای ویژه جهت د اد ن تسهیالت ومراقبتهای پیشگیرانه و 

نظارت بانک مرکزی د راین مقطع بسیارالزم وضروری وحیاتی است.

صد ای آن چند سال د یگر د رمیاید 

شتاب افزایشی کنترل  تورم 

 برای رفع ناترازی 
بانک ها برنامه داریم

کامران ند ری، کارش��ناس بانکی با بیان اینک��ه میزان نرخ تورم 
وابس��ته به فاکتورهای زیاد ی اس��ت  اما رشد  نقد ینگی بیشترین 
تاثیر را بر این ش��اخص اقتصاد ی د ارد ، افزود : آنچه سال گذشته 
د ر اقتصاد  ایران رخ د اد  و باعث شد  نرخ تورم به یکباره رشد های 
زیاد ی را تجربه کند  و سطح عمومی قیمت ها را باال ببرد ، همین 
موضوع حجم باالی نقد ینگی د ر کشور بود  که به بهانه رشد  نرخ 
ارز، به این شکل د ر اقتصاد  نمایان شد  و تمامی بخش های اقتصاد  
را متاثر کرد .تا زمانی که رشد  نقد ینگی کنترل نشود ، امکان اینکه 
تورم را د ر بلند مد ت و به ش��کل پاید ار کنترل کنیم وجود  ند ارد ، 
تصریح کرد : تورم باال زمینه س��از بس��یاری از مشکالت اقتصاد ی 
اس��ت و می تواند  فشار زیاد ی را به جامعه تحمیل کند . بنابراین، 
موضوع مهار تورم یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که د ر شرایط 
فعلی اقتصاد  بیش از هر موضوع د یگری باید  به آن توجه شود .اگر 

جلوی رشد  تورم هر چه زود تر گرفته نشود  و فاکتورهای اثرگذار 
بر این رشد  تورم ریشه یابی و رفع نشود ، سرانجام زمینه ساز پد ید ه 
ابرتورم د ر کش��ور می ش��ود  که مهار آن بس��یار سخت تر خواهد  
بود . از این رو، موضوع مهار نرخ تورم باید  به یک اولویت بس��یار 
مهم تبد یل و د ر سیاس��ت گذاری های اقتصاد ی به صورت جد ی 
به آن پرد اخته شود .سیاس��ت گذار پولی و اقتصاد ی کشور باید  با 
هد ف گذاری مشخص، به د نبال راهکارهای عملی باشد  که به نظر 
می رس��د  یکی از راهکارهای فعلی بانک مرکزی برای مهار تورم، 
کنترل نقد ینگ��ی از طریق اجرای عملیات بازار باز و کنترل نرخ 
سود  بانکی باشد .برای مهار تورم بانک مرکزی باید  یک چارچوب 
مشخص برای ارتباط با بانک ها تد وین کند  تا سیاست گذار پولی 
بتوان��د  از این طریق نرخ ذخایرش را د ر بازار بین بانکی مد یریت 
کند  که این مهم تا ح��د ی از طریق عملیات بازار باز امکان پذیر 

اس��ت. ای��ن صاحب نظر پول��ی و بانکی د ر عین ح��ال بر احیای 
سپرد ه های بلند مد ت بانکی تاکید  کرد  و گفت: این مهم د ر کنار 
سیاست های بلند مد ت می تواند  جوابگوی کنترل تورم د ر کشور 
باش��د  و باعث ش��ود  که ماند گاری پول د ر بانک ها افزایش یابد . 
د ر این شرایط بانک ها می توانند  برنامه ریزی بیشتری برای منابع 
و مصارف شان د اش��ته باشند  و به شکل هد فمند  منابع مورد  نیاز 
بخش مولد  کش��ور را تاثیر بسزایی د ر رش��د  اقتصاد ی و کنترل 
نقد ینگی د ر کشور د ارد  تامین کند .برای بهبود  این وضعیت باید  
انتظارات تورمی که خود  به افزایش تورم واقعی د ر کش��ور د امن 
می زند  کاهش یابد  و این مهم با اعمال سیاس��ت های مناس��ب و 
د رست و کاهش تقاضای کل د ر اقتصاد  ممکن خواهد  شد . مرد م 
باید  نسبت به آیند ه مطمئن باشند  و این ایجاد  اعتماد  و امید واری 

می تواند  بخشی از این انتظارات تورمی را جامعه کم کند .

پول ها را در بانک ماندگار کنیم

پد ید ه ابرتورم د ر کمین اقتصاد  ملی

د کتر حید ر مس��تخد مین حس��ینی معاون اس��بق حقوقی و امور 
مجلس وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی د ر مجموعه کتب “آس��یب 
شناس��ی رویکرد های اقتصاد ی ایران” به چاپ رسید ه است اشاره 
نمود :آس��یب شناس��ی رویکرد های اقتصاد ی ایران به ویژه جهت 
گیری ه��ای صورت گرفته د ر برنامه شش��م توس��عه اقتصاد ی و 
اجتماعی ما را به ن��کات قابل توجهی منتهی می کند .د ولتمرد ان 
ما د ر تهیه و تد وین سیاست های برنامه ای از جمله الیحه برنامه 
شش��م توس��عه از بهترین اید ه آل ها و اد بیات استفاد ه می کنند ، 
اما توان اجرای آن به لحاظ کمبود  پتانس��یل و عد م توانایی وجود  
ن��د ارد ؛ اتفاقی که د ر تد وین و اجرای تمام برنامه های توس��عه ای 
شاهد  بود یم وهستیم.امروز اقتصاد  ایران با مشکالت بسیاری مواجه 
اس��ت و به نظر نمی رس��د  از رکود  خارج ش��د ه باشیم؛ اما برخی 
مسئوالن معتقد ند  این موفقیت حاصل شد ه است. فراموش نکنیم 
که د ر ش��رایط فعلی یکی از معض��الت اصلی اقتصاد  ایران رکود  و 

بیکاری اس��ت؛ بنابر این د ر برنامه شش��م توسعه به طور مشخص 
باید .برنام��ه های خروج از رکود  مورد  توجه قرار گیرد  و سیاس��ت 

های اشتغال زایی لحاظ شود .
نکته د یگر اینکه د ر زمان برنامه ریزی باید  واقع بین بود ، د ر حالی 
که متأس��فانه د ر تمامی برنامه ریزی ها آمال و آرزوها را د ر برنامه 
های اقتصاد ی لحاظ می کنیم. تغییرات و س��اختارهای س��ازمان 
مل��ل متحد  را د ر نظر می گیریم و به ط��ور کلی نگاهی اید ه آلی 
ب��ه برنامه های توس��عه ای د اریم؛ آن هم د ر ش��رایطی که زمینه 
اجرای این برنامه های آرمان گرایانه لحاظ نمی ش��ود  و نتیجه د ر 
نهایت چیزی نیس��ت جز تد وین برنامه های رنگارنگ.د ر کل می 
توان گفت، معضل اصلی کش��ور ما د ر حال حاضر موضوع اشتغال 
اس��ت.باید  بپذیریم که ما د ر اجرای همه برنامه های توسعه ای با 

مشکالت عد ید ه ای مواجه هستیم. 
به این علت که منابع مالی محد ود ی د ر اختیار د اریم و متأس��فانه 

برنامه هایی که تا امروز نوش��ته ش��د ه اند ، هم تطابق و همخوانی 
ب��ا واقعیات اقتصاد ی و همین مناب��ع محد ود  ند ارند ؛ این د ر حالی 
اس��ت که اصوال اگر منابع نامحد ود  بود ، لزومی برای نوشتن برنامه 
هم نبود .برنامه ششم توسعه هم از این قاعد ه مستثنی نیست و به 
همین د لیل انتقاد های زیاد ی به آن وارد  می شود . چون مانند  سایر 
برنامه های توسعه ای از منابعی نوشته شد ه که امکان تحقق شان 
به د لیل شرایط اقتصاد ی فعلی و عد م استفاد ه از فاینانس های بین 
الملل��ی عمال وجود  ند ارد ؛ ب��ا این وجود  د ولت ها د ر تحقق اهد اف 
سیاست های برنامه می توانند  تأثیرگذار باشند . د ولت نهم و د هم 
به مد ت 8 س��ال حوزه های اقتصاد ی ب��ی برنامگی و عد م بود جه 
ریزی را پایه ریزی کرد  و توسعه د اد . رفع آثار وخیم این اشتباهات 
هم به زمان زیاد ی نیاز د ارد . د ولت فعلی هم با شعار تد بیر فعالیت 
خود  را آغاز کرد ه، از این رو انتظار می رود  که براساس چارچوب ها، 

برنامه های اقتصاد ی را تد وین کند .

آسیب شناسی

 رویکرد های اقتصاد ی ایران

تحلیلیات



ماهنامه 
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با تس��هیالت فروش اقس��اطی خرید کاالی داخلی 
بانک ملی ایران ع��الوه بر رفع احتیاجات خانوار، از 
گردش چرخ تولید و اش��تغال کارگر ایرانی حمایت 
کنید.بان��ک ملی ای��ران با هدف حمای��ت از کاالی 
ایرانی، از ابتدای س��ال جاری تا پایان مردادماه بالغ 
ب��ر دو هزار و 8۶8 میلیارد ریال تس��هیالت فروش 
اقس��اطی برای خرید کاالی داخل��ی در ٢١ هزار و 

8١۴ فقره پرداخت کرده است.
این بانک در سال گذشته نیز تعداد 8٢ هزار و ٢۰ فقره تسهیالت فروش 
اقس��اطی خرید کاالی داخلی به ارزش هش��ت هزار و ۶۰٢ میلیارد ریال 
پرداخت کرده است.همچنین بانک ملی ایران طی مدت مذکور، ۶٧ هزار 
و ۶٧ میلیارد ریال تس��هیالت سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و 
اش��تغال در ٣۰ هزار و ۹۰۰ فقره توس��ط بانک ملی ایران پرداخت کرده 
اس��ت.الزم به ذکر اس��ت تعداد ٣۴١ هزار و ١۰٢ فقره تسهیالت نیز به 
صورت فروش اقساطی، جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری خانوار 
پرداخت شده است که ارزش این تسهیالت به ١۰۴ هزار و ۵۶٢ میلیارد 

ریال می رسد.

بانک رف��اه کارگران با انتش��ار صورت های مالی دوره 
١٢ ماهه منتهی به ٢۹ اس��فند ماه ۹٧ »حسابرس��ی 
ش��ده« به ازای هر سهم ١٣۹ ریال سود محقق کرده 
است.بر اس��اس شفاف سازی صورت گرفته بانک رفاه 
کارگران در س��امانه کدال، این بان��ک اعالم کرد: در 
دوره ١٢ ماهه منتهی به ٢۹ اس��فند ماه ۹٧ »حسابرسی شده« به ازای هر 
سهم ١٣۹ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
»سال ١٣۹۶« به میزان ١.۴۴۴ درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 
۴٢ درصد جمع درآمدها اس��ت.بر اس��اس گزارش شفاف سازی مالی بانک 
رفاه کارگران و براس��اس عملکرد واقعی ١٢ ماهه برای سال مالی منتهی به 
٢۹ اسفند ماه ۹٧ مبلغ ٣.٢۴۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

سه جایزه انتشارات گرفت

مساجد کشور را تحت پوشش قرارداد

بانک رفاه 139 ریال سود محقق کرد

ابقای اعضای هیات  مد یره 

شرایط استثنائی فروش بیمه های عمر 

بان��ک س��امان د ر چهارد همی��ن جش��نواره ملی 
انتشارات روابط عمومی، توانست د ر بخش مجالت 
س��ه جایزه را از آن خود  کند .د ر این جشنواره ملی 
که توس��ط انجمن متخصص��ان روابط عمومی و با 
هد ف انتخاب و معرفی بهترین الگوها و عملکرد ها 

د ر زمینه انتش��ارات روابط عمومی برگزار شد ، بانک سامان محصوالت مختلف 
خ��ود  د ر حوزه روابط عموم��ی نظیر کتاب د ارایی بافی، کت��اب بانکد اری خرد  
و مجله س��امان را د ر معرض قضاوت د اوران قرار د اد .ش��ایان ذکر اس��ت هیئت 
د اوران جش��نواره با ارزیابی و بررسی د س��تاورد ها و عملکرد  عرضه شد ه توسط 
روابط عمومی د ستگاه های مختلف کشور د ر بخش رقابتی جشنواره، د ر نهایت 
تند یس زرین و لوح س��پاس رتبه نخس��ت بخش س��رمقاله، رتب��ه د وم بخش 
مصاحبه و رتبه س��وم بخش گزارش را به روابط عمومی بانک س��امان و نشریه 
س��امان اهد ا کرد .شایان ذکر است نشریه سامان به عنوان یکی از قد یمی ترین 
و پرتیراژترین نشریات بانکی کشور با مد یر مسئولی فرشته ضرابیه و سرد بیری 
ناصر بزرگمهر با انتشار ١۴۶ شماره و پانزد ه سال سابقه د ر حال فعالیت است.

تمامی مس��اجد  کشور تحت پوش��ش بیمه های آتش 
س��وزی و مس��ئولیت ش��رکت بیمه د انا قرار گرفتند . 
موس��ی رضایی مد یر بازاریابی این شرکت گفت: طبق 
تفاه��م نامه ای که بین بیمه د انا و مرکز رس��ید گی به 
امور مس��اجد  از تاریخ ششم شهریور ماه جاری منعقد  
ش��د ، تمامی اعضا از جمل��ه امام جماعت، هیات امنا، خ��د ام و نمازگزاران، 
مراجعین به مساجد ، ش��رکت کنند گان د ر مراسم مساجد )ترحیم،عزاد اری، 
جش��ن ها و جلسات آموزش��ی،د ینی،فعالیت های نوجوانان و جوانان و غیره 
که د ر اوقات مختلف د ر مس��جد  حضور می یابند ( تحت پوش��ش این طرح 
قرار د ارند .هیئت امنای مس��اجد  می توانند  به نمایند گی های ش��رکت بیمه 
د انا د ر سراسر کشور مراجعه و نسبت به د ریافت بیمه نامه خود  اقد ام کنند . 
همچنی��ن نمایند گان بیمه د انا نی��ز می توانند  با مراجعه به د فاتر مس��اجد  

نسبت به صد ور بیمه نامه های فوق اقد ام کنند .

با مصوب��ه مجمع عمومی ع��اد ی روز ٢٧ تیرماه ۹8 و 
جلس��ه هیات  مد یره روز د وم مرد اد ماه امسال، اعضای 
هیات  مد یره ش��رکت بیمه س��امان مشخص شد ند . بر 
اس��اس این مصوبه، اعضای هیات مد یره ش��رکت بیمه 
سامان با نماد  بورسی بساما)بسامان( د ر سمت خود  به 

عنوان عضو هیات مد یره برای یک د وره د وساله د یگر ابقا شد ند .
احمد رض��ا ضرابیه، احمد  مجتهد ، خس��رو فخیم هاش��می، حس��ین واعظ 
قمص��ری و پویا س��الری ش��ریف به عن��وان اعضای هیات مد یره ش��رکت 
بیمه س��امان برای د و س��ال د یگر فعالیت خواهند  کرد .احمد رضا ضرابیه به 
عن��وان عض��و هیات مد یره و  مد یرعامل، خس��رو فخیم هاش��می به عنوان 
ریی��س، احم��د  مجتهد  به عن��وان نایب و حس��ین واعظ قمص��ری و پویا 
س��الری ش��ریف به عنوان د یگر اعضای هیات مد یره برگزید ه ش��د ند .به جز 
 احمد رضا ضرابیه، بقیه اعضای هیات مد یره شرکت بیمه سامان، غیرموظف 

محسوب می شوند .

ش��رکت بیمه نوین با هد ف ارج نهاد ن به مشتریان 
خود ، بیمه  های عمر و سرمایه گذاری را د ر شهریور 
و مهر ماه با ش��رایط استثنائی به فروش می  رساند .

این شرکت به پاس اعتماد  مشتریان، بیمه های عمر 
و س��رمایه گذاری خود  را د ر بازه زمانی ٢٣ شهریور 
الی ٣۰ مهر ماه سال جاری با شرایط و تخفیفات ویژه ارائه می د هد .بر این اساس، 
بیمه های عمر و س��رمایه گذاری بیمه نوین ب��ا ٣۰ د رصد  تخفیف د ر هزینه های 
بیمه گری و د یگر ش��رایط ویژه د ر بازه زمانی مذکور به فروش می رسند .بیمه نامه 
عمر و س��رمایه گذاری بیمه نوین از جمله محصوالت متمایز این شرکت است و 
ارائه بیمه د رمان تکمیلی د ر قالب طرح شایگان و نیز ایجاد  شرایط خرید  اقساطی 
بیمه نامه اتومبیل د ر قالب طرح س��تایش نوین، از جمله مزایایی اس��ت که بیمه 
نوین برای د ارند گان بیمه های عمر و س��رمایه گذاری خود  د ر نظر گرفته اس��ت.

عالقه مند ان جهت تهیه بیمه نامه عمر و س��رمایه گذاری و یا کس��ب آگاهی های 
بیش��تر عالوه بر مراجعه به شعب و نمایند گی  های بیمه نوین، می  توانند  با خط 
تلف��ن ویژه ٢٣۰۴٧-۰٢١ تم��اس حاصل کرد ه و یا به پایگاه تخصصی بیمه های 

زند گی بیمه نوین به آد رس life.novininsurance.com مراجعه کنند . 

س��ی و یکمین جلسه رسید گی به اتهامات متهمان پروند ه 
بانک سرمایه به ریاس��ت قاضی مسعود ی مقام برگزار شد  
و از نقش ش��بکه فساد ی که مد یران بانک را جا به جا می 
کرد ، رونمایی ش��د .متهم پرویز احم��د ی د ر بیان د فاعیات 
خ��ود  گف��ت: وزیر آم��وزش و پرورش به نی��ت خد مت به 
معلمان بند ه را احضار کرد  و من مسئولیت را پذیرفتم پنج 
و نیم ماه بیش��تر د ر بانک سرمایه نبود م و از این مد ت سه 
ماه سرپرس��ت موقت بود م و د ر تصمیمات اجرایی د خالتی 
ند اش��تم.د ر اد امه جلسه د اد گاه، قهرمانی نمایند ه د اد ستان 
د ر جای��گاه حاضر ش��د  و د رباره اظه��ارات متهم خاد م که 
روز گذش��ته د فاعیات خود  را مطرح ک��رد ه بود ، افزود : د ر 
س��ال ۹۵ هیئت مد یره مصوبه ای با عنوان موافقت اصولی 
تصویب می کند  و طی آن مبالغی به پاید ار قشم رفته است 
و د ر مصوب��ه ای 8۰۰ میلیارد  تومان به ریخته گران منتقل 
می کند ، متهم خاد م اد عا کرد  امضا جعلی اس��ت، اما طبق 
آن چه آق��ای خانی به من د اد  آقای خاد م روی کپی امضا 
زد ه اس��ت و به نظر جعلی نمی آید  و این که فتوشاپ است 
یا نه جای بررس��ی د ارد . آقای خاد م ب��ا توجه به تخصص 
ویژه ای که د ر حوزه بانکی د اش��ته اس��ت، ب��رای بند ه به 
عن��وان مد عی العموم د ش��وار اس��ت بپذی��رم او از این که 
وجوه به پاید ار قش��م منتقل شود  و د ر آن جا حیف شود ، 
اطالع ند اشته اس��ت.از اواخر سال ۹١ زمانی که بخشایش 

مد یرعامل بانک سرمایه بود  نطفه 
فس��اد  فعل��ی بانک س��رمایه 

منعقد  می شود ، او اقد اماتی 
انج��ام می د هد  و هیئتی را 
مش��اور خ��ود  می کند . د ر 
را  بعد  د رخش��ند ه  مرحله 
م��ی آورد  ک��ه او همکاری 
نمی کند  تا این که غند الی 

د ر یک کود تا د رخش��ند ه را 
کنار می گذارد  و خود ش به صورت 
غیر قانونی سرپرس��ت بانک سرمایه 
می ش��ود .غند الی ح��د ود  چه��ار ماه 
سرپرس��ت بانک سرمایه می شود  د ر 
نهایت بانک مرکزی سلب صالحیت 

حرفه ای او را نس��بت ب��ه مد یر عامل 
اعالم می کند .آقای غند الی به ش��بکه 

وصل است و بعد  از آن طبق بررسی های 
انجام ش��د ه د رباره متهم، بیرانوند  نقاط 

ضعف را شناس��ایی می کنن��د  و تصمیم 

می گیرن��د  که او را س��ر کار 
بیاورن��د  و از او سوءاس��تفاد ه 
اقد امات��ی صورت  ک��ه  کنند  
می گیرد  و مته��م، بیرانوند  با 
نمی کند ،  هم��کاری  تیم  این 
بع��د  از او تصمی��م می گیرد  
ش��خصی را بیاورد  که مطلع 

نباش��د  و پس��ت قائم مقام��ی را مش��خص می کند .بعد  از 
آن مته��م ضیای��ی می آید  که به مش��کل ب��ر می خورند  و 
س��پس متهم حید رآباد ی پور را م��ی آورد  او مد یر یکی از 
ش��رکت های زیر مجموعه تامین اجتماعی به نام آتیه صبا 
ب��ود  که یکی از مد یران عامل آن بخش��ایش بود ه اس��ت.

این ک��ه متهم حید رآباد ی پور این ضمانت نامه ها را به چه 
کس��ی د اد ه است و با چه کس��ی قرارد اد  کارگزاری بسته 
جای س��وال اس��ت، او به تیم آقای امامی ضمانت نامه ها را 
تحویل می د هد  و این ضمانت نامه د ر شرکت هایی که افراد  
جالب توجه هس��تند  که د ر موقع خود  می گویم، تبد یل به 
قیر می ش��ود .د ر اد امه متهم حید رآباد ی پور با این تیم به 
مش��کل بر می خورد  و با آقای خانی د رگیر می شود ، بعد  از 
آن شروع به افشاگری جهت د ار می کند  البته سوت زن نبود  
که بگوییم فساد  را سوت می زنند .سپس حید رآباد ی پور از 
کش��ور خارج می شود  که ما از او خواستیم برگرد د  و پاسخ 
بد هد ، اما برنگش��ت تا د ر پ��ی اقد ام پلیس 
اینترپل د س��تگیر شد .قاضی 
خطاب ب��ه مته��م بیرانوند  
می خواهد  د ر جایگاه حاضر 
شود  و ضمن تفهیم اتهام به 
او گف��ت: آخرین د فاع خود  

را بفرمایید .
ارائه  بیرانون��د  ضمن  متهم 
آخرین د ف��اع، گفت: من به 
عنوان کارش��ناس بانکی د ر کشور کار 
ک��رد ه ام و با جریانات س��وء مد یریتی 
مواجه شد ه و با آن ها مقابله کرد ه ام، اما 
د رباره این موضوع پروند ه بانک سرمایه و 
فرایند ی که د ر جریان اس��ت کامال بر اس��اس 
تیم��ی س��ازمان یافته ب��ود  و از 
مصد اق های فس��اد  س��ازمان 
یافته اس��ت. ش��اید  به نوعی 
خود م د ر این جریان هستم، اما 

پشت قضیه غند الی و امامی بود ند .

ش��رکت بیمه آس��یا موفق ش��د  د ر عملکرد  ٣ ماهه منتهی به بهار ۹8 نسبت به مد ت مشابه سال 
مالی گذش��ته ۴8 د رصد  بیش��تر سود  محقق کند . شرکت بیمه آسیا موفق شد  د ر عملکرد  ٣ ماهه 
منتهی به بهار ۹8 نس��بت به مد ت مش��ابه سال مالی گذش��ته ۴8 د رصد  بیشتر سود  محقق کند . 
بررسی صورت های مالی د وره ٣ ماهه منتهی به خرد اد  ۹8 نشان می د هد  که این شرکت د ر د وره 
یاد  ش��د ه مبلغ به ازای هر س��هم ۹٢ ریال سود  محقق کرد ه و این سود  د ر بهار ۹٧ مبلغ ۶٢ ریال 
بود ه اس��ت. ضمن اینکه د ر پایان س��ال ۹٧ شرکت برای هر س��هم مبلغ ٢8۰ ریال سود  اند وخته 
است.شرکت د ر آخرین گزارش عملکرد  خود  که منتهی به خرد اد  ۹8 است توانسته مبلغ ١٢ هزار 
و ۴۶٧ میلیارد  ریال حق بیمه صاد ر کند  که د ر مقایسه با مد ت مشابه سال مالی قبل با رشد  ٣۹ 

د رصد ی همراه شد ه است. د رآمد  حق بیمه این شرکت هم د ر این د وره با افزایش ٣٧ د رصد ی به مبلغ ١١ هزار و ٣۰٧ 
میلیارد  ریال رس��ید ه اس��ت. همچنین سود  خالص ش��رکت د ر پایان بهار ۹8 مبلغ ٢١١ میلیارد  و ۹8 میلیون ریال ثبت 
شد ه که نسبت به بهار سال ۹٧ با رشد  ۴8 د رصد ی همراه شد ه و همچنین سود  انباشته شرکت با رشد  ۵٣ د رصد ی به 
مبلغ 8۴۴ میلیارد  و ۶٣۰ میلیون ریال رسید ه است.بررسی مصوبات مجمع عمومی عاد ی ساالنه منتهی به سال ۹٧ این 
شرکت هم نشان می د هد  که سود  خالص مصوب مبلغ ۶۴۴ میلیارد  و ۵۰١ میلیون ریال بود ه و از این میزان سود  خالص 
هر س��هم مبلغ ٢8۰ ریال اعالم ش��د ه که ١٢۰ ریال آن به عنوان سود  نقد ی تقسیم می شود . نگاهی به ترازنامه شرکت 
هم نشان می د هد  که موجود ی نقد  شرکت با رشد  ٢٧ د رصد ی به مبلغ 8١۶ میلیارد  و ٢٢۹ میلیون ریال رسید ه و جمع 
د ارایی های این شرکت ۵8 هزار و ۹٧٧ میلیارد  ریال است.این شرکت که با ٢٣۰۰ میلیارد  ریال سرمایه فعالیت می کند ، 
از ش��رکت های بیمه ای خوش آتیه و مورد  عالقه س��هامد اران د ر بورس اس��ت، به طوریکه این اواخر د ر میان شرکتهایی 
 ق��رار د ارد  که سهامش��ان با بیش��ترین افزایش قیمت خرید  و فروش می ش��ود  و بین بیمه های ب��ورس از پر طرفد ارها 

به حساب می آید .

ره چینی های شبکه فساد  

تحقق ۴۸ درصد سود بیشتر 

بانک  و بیمه

3۵ زند انی غیرعمد  را آزاد  کرد 

محمد  شریعتمد اری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  د ر جشنواره 
تعاونی های برتر ملی بیان د اشت: رسالت بانک توسعه تعاون د ر 
تقویت بخش تعاون حائز اهمیت اس��ت.مرد می سازی اقتصاد  از 
مهم ترین راهکارها برای رشد  و توسعه کشوراست و بهره گیری از 
پتانسیل عظیم نهفته د ر بخش تعاون می تواند  د رمرد می سازی 
اقتصاد  موثر باش��د .افتتاح همزمان ۶۴٣ پروژه د ر اس��تانهای سراسر کشور حاصل 
برنام��ه ریزی و هماهنگی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و د س��تگاههای 

همکار بویژه بانک توسعه تعاون می باشد . 

همزم��ان با هفته د ولت بانک تجارت با اختصاص مبلغ ١۰ 
میلی��ارد  ریال کمک بالعوض زمینه آزاد س��ازی ٣۵ نفر از 
زند انیان جرایم غیرعمد  د ر سراسر کشور را فراهم کرد .ناد ر 
خواجه ح��ق ورد ی قائم مقام مد یر عام��ل بانک تجارت با 
اعالم این مطلب گفت: د ر اد امه همکاری این بانک با ستاد  
مرد می رس��ید گی به امور د یه و کمک به زند انیان نیازمند  
٣۵ نف��ر د یگر از زند انیان جرایم غیر عمد  با مش��ارکت ١۰ 

میلی��ارد  ریالی بان��ک تجارت به آغوش خانواد ه بازگش��تند . این مبلغ د ر تاریخ 
٢۶ مرد اد  به حس��اب ش��ماره ٧٧٧٧ به نام ستاد  رسید گی به امور د یه زند انیان 
نیازمند  نزد  ش��عبه مرکزی این بانک واریز ش��د .بانک تجارت د ر سی و د ومین 
گلریزان س��تاد  مرد می رسید گی به امور د یه و کمک به زند انیان نیازمند  کشور 
ب��ا اهد ای د ه میلیارد  ریال کمک نق��د ی از محل پنج د رصد  از د و د رصد  منابع 
قرض الحس��نه، حضور موثری د ر این مراسم د اشت.بانک تجارت د ر سال۹٧ با 
اعطای مبلغی بالغ بر ١۰میلیارد  ریال کمک بالعوض، زمینه آزاد س��ازی تعد اد  
زیاد ی از زند انیان مشمول جرایم غیر عمد  د ر استانهای مختلف کشور را فراهم 
کرد ه و همچنین د ر س��ال۹۶ نیز با اعطای مبلغی بالغ بر١٢میلیارد  ریال کمک 
بالعوض، زمینه آزاد س��ازی ٧8 نفر از زند انیان مشمول جرایم غیر عمد  د یه د ر 
اس��تان های مختلف کش��ور را فراهم کرد ه اس��ت.بانک تجارت پیش از این د ر 
راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود ، با امضای تفاهم نامه ای با ستاد  
د یه کش��ور ضمن ارائه انواع خد مات بانکی به این ستاد ، امکان واریز کمک های 
مرد می به حس��اب ٧٧٧٧ س��تاد  د یه را از طریق تمامی ش��عب، د ستگاه های 

خود پرد از، همراه بانک و پایگاه اینترنتی امید  تجارت مهیا کرد ه است.

نقش پررنگ د ر تقویت بخش تعاون 
س��هم واحد های اقتصاد ی از تسهیالت بانک ملی ایران 
د ر پن��ج ماه ابتد ای س��ال جاری به بی��ش از ۴١۴ هزار 
میلیارد  ریال می رسد .این بانک د ر سال جاری با رویکرد  
حمایت و کمک ب��ه رونق بخش های مختلف اقتصاد ی 
کش��ور، پرد اخت تسهیالت به بنگاه ها را د ر د ستور کار 
د ارد  و طی مد ت مذکور ۶٧۵ هزار و ۶8٧ فقره تسهیالت 
ب��ه ارزش ۴١۴ ه��زار و 8۰٢ میلیارد  ریال تس��هیالت 
ب��ه بخش های کش��اورزی و صنای��ع تبد یلی، صنعت و 
 معد ن، مس��کن و س��اختمان، بازرگان��ی و ... تخصیص 

د اد ه است.
بر این اس��اس سهم بخش کش��اورزی و صنایع تبد یلی 
از تس��هیالت پرد اختی بانک ملی ای��ران به بخش های 
مختل��ف اقتصاد ی طی پنج ماه ابتد ای امس��ال، بالغ بر 
٢۶ ه��زار و ۹٢٣ فقره به ارزش ١١ هزار و 8۵١ میلیارد  
ریال بود ه است.همچنین بخش مسکن و ساختمان نیز 
ب��ه عنوان یکی از مهم تری��ن محرکه های رونق اقتصاد  
کش��ور همواره مورد  توجه بانک ملی ایران بود ه و از این 
رو تخصیص ویژه تسهیالت به این بخش د ر سال جاری 
د ر د س��تور کار بانک قرار گرفته اس��ت.بر این اساس از 
ابتد ای س��ال جاری ت��ا پایان مرد اد ماه، هش��ت هزار و 

ری��ال  میلی��ارد    888
تسهیالت د ر ٣١ هزار 
و ٧۹ فق��ره به بخش 
مس��کن و س��اختمان 
است. ش��د ه  پرد اخت 

همچنی��ن ای��ن بانک 
د ر راس��تای حمای��ت 
و  صنع��ت  بخ��ش  از 
مع��د ن کش��ور، توجه 

وی��ژه ای به بنگاه ه��ای اقتصاد ی این بخش د اش��ته و 
ب��ر همین اس��اس د ر مد ت مذک��ور بالغ ب��ر۶۵ هزار و 
 8٧٧ میلیارد  ریال تس��هیالت د ر ١٢ هزار و ۴۹٢ فقره 

پرد اخت کرد ه است.
بن��گاه های بخ��ش بازرگانی نیز ۵۵ ه��زار و 8۶۰ فقره 
تس��هیالت ب��ه ارزش ۴١ ه��زار و ۹٣٧ میلی��ارد  ریال 
د ریافت ک��رد ه اند .همچنی��ن ۵۴۹ ه��زار و ١٢٧ فقره 
تس��هیالت نیز به ارزش ٢8۵ ه��زار و ٢۵ میلیارد  ریال 
ب��ه بخش خد م��ات و ٢۰۶ فق��ره تس��هیالت به ارزش 
 ی��ک ه��زار و ٢٢۴ میلی��ارد  ری��ال به بخ��ش صاد رات 

پرد اخت شد ه است.

بیش از 6۷5 هزار فقره وام د اد 
نیروی انتظامی جستجو برای شناسایی سارقان سرقت 
مسلحانه شعبه طالقانی اس��تان مرکزی بانک صاد رات 
ای��ران را آغاز ک��رد . امیر لعلی مد ی��رکل روابط عمومی 
بان��ک صاد رات ایران د ر خصوص جزئیات این س��رقت 
گفت: صبح یکش��نبه ١٧ شهریور س��ه سارق با اسلحه 
و س��الح سرد  وارد  ش��عبه طالقانی بانک صاد رت ایران 
ش��د ند  و قصد  خالی کرد ن صند وق شعبه را د اشتند  که 

با هوش��یاری همکاران شعبه، فقط امکان برد اشت مبلغی پول نقد  به ارزش 
کمتر از ٣۰ میلیون تومان را پید ا کرد ه و متواری شد ند .د ر این حاد ثه یکی 
از همکاران خانم ش��عبه د چار جراحت محد ود ی شد ه و خوشبختانه آسیب 
جد ی به وی وارد  نش��د .از لحظات نخس��ت پس از س��رقت، نیروی انتظامی 

استان مرکزی کار شناسایی سارقان را آغاز کرد ه است.

مد یرعام��ل بان��ک کارآفری��ن هفته گذش��ته با صد ور 
حکمی فاطمه فروزان را به عنوان مش��اور رسانه ای خود  
و مد ی��ر رواب��ط عمومی و تبلیغات ای��ن بانک منصوب 
کرد . فاطمه فروزان تا پیش از این، س��الها مد یر روابط 
عمومی بانک اقتصاد نوین بود .فروزان از جمله مد یران با 
س��ابقه و متخصص د ر صنعت بانکد اری است که سابقه 
فعالیت مطبوعاتی هم د ر کارنامه شغلی خود  د ارد .د کتر 

 ،)DBA( فروزان ک��ه د ارای مد رک د کترای مد یریت حرفه ای کس��ب وکار
فارغ التحصیل کارشناس��ی ارشد  رشته علوم ارتباطات گرایش روزنامه نگاری 
و کارشناسی علوم اقتصاد ی است، سالهاست که نمایند ه بانک های خصوصی 
د ر ش��ورای اطالع رس��انی نظام بانکی کشور نیز اس��ت.فروزان د ر سال های 
فعالی��ت خ��ود  د ر نظام بانک��ی، اقد امات موثر و مان��د گاری از خود  بر جای 
گذاش��ته ک��ه از وی به عنوان یک��ی از قد یمی ترین مد ی��ران روابط عمومی 
نظام بانکی کش��ور یاد  می شود .وی از جمله مد یرانی است که موضوع ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی را د ر حوزه رواب��ط عمومی مورد  توجه خاص قرار 
د اد ه و اقد امات موثر و تاثیرگذاری د ر این حوزه انجام د اد ه اس��ت.فروزان د ر 
طی د وره کاری خود  ارتباط س��ازند ه ای بین بانک، رسانه ها، جامعه فرهنگی 

و هنری کشور برقرار کرد .

آغاز شناسایی سارقان 

فروزان مدیر روابط عمومی شد

 بانک ملی، حامی خرید کاالی
 با کیفیت ایرانی
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عبد المجید  رافع حق نژاد ، د بیر کارگروه مالی 
س��ند یکای بیمه گران ای��ران با بی��ان اینکه 
ح��ذف چهار صفر از پول ملی باعث تس��هیل 
مباد الت مالی خواهد  ش��د  اضافه کرد : انجام 
ای��ن عملیات ممکن اس��ت د ر حوزه س��هام 
مشکالتی را به وجود  بیاورد ؛ برای مثال ارزش 
یک سهم ممکن اس��ت ٧۰۰ تومان باشد  که 
زمانی که مبنا ١۰۰۰ تومان شود  ممکن است 

مش��کالتی برای حسابرسی آن به وجود  بیاید  
که البته قابل حل است.

د بیر کارگ��روه مالی س��ند یکای بیمه گران با 
تاکی��د  بر اینکه با ح��ذف صفرها از پول ملی 
قرار نیست اعد اد  برخی از سهام به سمت باال 
گرد  ش��ود  گفت که حذف صفرها روی تعد اد  
س��هام تاثیر می گذارد  به ای��ن معنا که برای 
مثال ش��خصی که یک میلیون س��هم د اشته 

د ر ط��رح جد ید  تعد اد  س��هام او به ١۰۰ عد د  
کاه��ش پی��د ا می کند .حذف صفره��ا از پول 
ملی طرحی تجربه شد ه د ر د نیا است، د رباره 
تاثی��رات آن بر صنعت بیمه نی��ز اظهار کرد : 
د ر بازارهای س��رمایه گذاری مانند  بازار بورس 
ممکن اس��ت برخی تضاد ها ایجاد  شود  اما د ر 
مجم��وع این ط��رح تاثیری ب��ر صنعت بیمه 

نخواهد  د اشت.

خب��ر کش��ف گوش��ت های تاری��خ 
مصرف گذش��ته د ر فروش��گاه رفاه 
ک��ه خانجانی، د اد س��تان عمومی و 
انق��الب اس��تان آن را مطرح کرد ه 
ب��ود  د ر حال��ی د ر رس��انه ها مطرح 
ش��د ه که مد یر این فروشگاه اعالم 
کرد ه اند  کشفی د ر کار نبود ه و خود  
آن ها موضوع را به د امپزشکی اطالع 
د اد ه ان��د  تا ب��رای معد وم س��اختن  
کم��ک کند .پ��س از آن مد ی��رکل 
د امپزش��کی از کشف گوشت ها د ر 
بازرس��ی س��رزد ه صبح جمعه خبر 
د اد ه و گفته بود  فروشگاه رفاه قصد  
توزیع گوش��ت ها را د اشت که اقد ام 
به موقع همکاران م��ا مانع این کار 
شد .گوشت ها با ارز د ولتی خرید اری 
شد ه و 8 ساعتی از تاریخ انقضایشان 

گذشته بود  که جمع آوری شد ند .
د ر این باره مد یر شرکت زنجیره ای 
فروش��گاه رفاه  هم��د ان می گوید : 

تاریخ  مصرف گذش��ته را خود  ما به 
د امپزشکی شهرستان اطالع د اد یم، 
اما د امپزشکی به د اد ستان بد  منتقل 
کرد ه و یکی از خبرگزاری ها هم آن 

را کشف محموله منعکس کرد .
اگر می خواستیم آن ها را بفروشیم؛ 
روش ه��ای متع��د د ی ب��رای ای��ن 
کار وجود  د اش��ت و می توانس��تیم 
به صورت عمد ه فروش��ی ی��ا تحویل 
د اد ن ب��ه ش��رکت ه��ای صنای��ع 
غذایی این کار را انجام د هیم.بد ون 
اطالع د امپزش��کی نمی توانیم حتی 
یک گرم گوش��ت س��فید  یا قرمز را 
بفروش��یم و الش��ه ه��م د ر قصابی 
آویزان بود  و پنهان نبود  که کش��ف 
شد ه باشد .اینکه پس از انتشار اخبار 
کش��ف گوش��ت های تاریخ مصرف 
گذشته چیزی نگفتم برای این بود  
که این س��همیه برای استان حفظ 

شود .

عل�ی ربیع�ی د ر توییتر نوش�ت: جان 
بولت��ون ماه ه��ا پی��ش وع��د ه د اد ه بود  که 
ایران تا س��ه ماه د یگر نخواهد  بود ؛ ما هنوز 
ایستاد ه ایم و او رفته است؛ همانگونه که همه 
ایران ستیزان، یکایک صحنه را ترک کرد ند . 
با اخراج بزرگ ترین حامی جنگ و تروریسم 
اقتصاد ی، کاخ س��فید  با مانع کمتری برای 

د رک واقعیت های ایران مواجه خواهد  بود .
ظریف وزیر امور خارجه :د ر پاسخ به سوالی 
د ر مورد  اخراج بولتون از کاخ س��فید  توسط 
ترامپ اظهار د اش��ت  ما د رباره امور د اخلی 

ایاالت متحد ه اظهار نظری نمی کنیم.
 س��خنگوی وزارت امورخارج��ه د ر توئیتی 
نوشت: د کتر ظریف د ر پاسخ به د رخواست 
یک خبرنگار آمریکایی که خواس��تار اظهار 
نظر د رب��اره اخراج جان بولتون ش��د ه بود ، 
گفت: ما د رباره ام��ور د اخلی ایاالت متحد ه 

اظهارنظری نمی کنیم.
ترام�پ رییس جمهور آمریکا: د ر صفحه 
توئیت��ر خود  د رباره برکن��اری جان بولتون، 
مش��اور امنیت ملی این کشور نوشت، شب 
گذش��ته به ج��ان بولتون اط��الع د اد م که 

خد مات او د ر کاخ س��فید  د یگ��ر مورد  نیاز 
نیست. من و د یگر افراد  د ر د ولت با بسیاری 
از پیشنهاد های او به شد ت مخالفت د اشتیم 
و از این رو، از جان خواستم استعفا د هد  که 
او امروز صبح استعفایش را به من د اد . کاخ 
س��فید  اعالم کرد  :به د نبال برکناری بولتون 
از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا، که این 
س��مت به ط��ور موقت به چارل��ی کوپرمن 
واگذار می ش��ود ؛ فرد ی که به نظر می رسد  
مواضعش د ر قبال ایران و برجام د ر مقایسه 

با بولتون چند ان متفاوت نیست.

بولتون رفت 
و ما هنوز 
ایستاد ه ایم

یک منبع آگاه خارجی که نخواست نامش فاش شود  گفت:د ر سفر مرموز وزیر 
خارجه ایران به ش��هر بیاریتز فرانسه چه اتفاقی افتاد ؟ مقام های آمریکایی آن 
را نوعی تالش د یپلماتیک خود جوش از س��وی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه می د انستند  که قرار بود  مذاکرات را به پیش ببرد ، اما د ر عوض، موانع 
پیش رو را برجس��ته تر کرد .« مس��ائل پیچید ه مربوط به این نشست، توسط 
منابعی فاش ش��د ه اند  که خواسته اند  نامشان پنهان بماند  گفت: »مثل قمار به 

نظر می رسید «؛ 
ماکرون ظاهراً د ر پی آن بود  که از خصیصه های ترامپ اس��تفاد ه کرد ه و باب 
گفت وگوی رو د ر رو میان مقام های ایران و آمریکا را باز کند . یک س��خنگوی 
س��فارت فرانسه د ر واش��نگتن از اظهارنظر د رباره این گزارش خود د اری کرد . 
ماکرون از آوریل س��ال ٢۰١8 د ر تالش اس��ت ایران و آمریکا را به مذاکره بر 
س��ر یک توافق هسته ای جد ید  فرا بخواند . ماکرون د ر آن زمان هنگام سفر به 
واش��نگتن، چهار مالک را به عنوان خصیصه های توافق جد ید  ذکر کرد . او به 
د نبال آن اس��ت برنامه موش��کی و نفوذ منطقه ای ایران را د ر چارچوب توافق 
جد ید  بگنجاند . رئیس جمهور فرانسه با علم به میل شد ید  ترامپ به د یپلماسی 
بی نظ��م، ظاهراً فک��ر می کرد  اگر ظری��ف را به اجالس گروه ج��ی ٧ بیاورد ، 
می تواند  یک جلس��ه مذاکره بین ایران و آمریکا ترتیب د هد  که می تواند  مبد ا 
مذاکرات بعد ی ش��ود . او برای این طرح، احتم��االً تالش موفق رئیس جمهور 
کره جنوبی د ر اس��تفاد ه از بازی ه��ای المپیک برای ترغیب ترامپ به د ید ار با 
رهبر کره ش��مالی الگو قرار د اد ه بود . تالش ماکرون جواب ند اد  و این موضوع 
برخی د الیل واضح د ارد . یکی اینکه سطح مقام ظریف برای د ید ار با ترامپ به 
اند ازه کافی باال نبود ، ضمن آنکه تیم ترامپ، میانه خوبی با ظریف ند ارند  زیرا 
او را ط��رف مذاکره د ولت اوباما می بینند . د لی��ل د یگر این بود  که او از تهران 
هیچ امتیازی نیاورد ه بود . ش��اید  اگر حس��ن روحانی وارد  بیاریتز ش��د ه بود  و 
پیام مهمی د اش��ت، آن وقت ترامپ نمی توانس��ت د ر برابر برگزاری د ید ار با او 
مقاومت کند . امانوئل ماکرون بعد  از شکس��ت تالش آبه ش��ینزو، نخست وزیر 
ژاپن خواست با مطرح کرد ن اید ه مذاکرات جد ید  برای حفظ توافق هسته ای 
گام برد ارد . یک منبع می گوید : »ماکرون به ترامپ گفت: "اجازه بد ه شانس را 
امتحان کنم." ترامپ د رخواس��ت او را پذیرفت، اما روز 8 آگوس��ت د ر توئیتی 
نوش��ت که هیچ کسی غیر از آمریکا از جانب آمریکا سخن نمی گوید .« بعد  از 
س��فر ظریف به فرانس��ه، ترامپ د ر کنفرانس خبری مشترک با ماکرون برای 
د ید ار با حس��ن روحانی اعالم آماد گی کرد . اما روز بعد ، روحانی گفت که جز 
د ر صورت��ی که آمری��کا تحریم ها علیه ایران را لغو نکن��د ، هیچ تحول مثبتی 
اتفاق نخواهد  افتاد . از احتمال بروز د رگیری میان ایران و آمریکا کاس��ته شد ه 
اس��ت: ترامپ، به وضوح د نبال جنگ با ایران نیست و متحد ان کلید ی آمریکا 
هم این را نمی خواهند . امارات متحد ه عربی اخیراً پیش��نهاد  روند  هلس��ینکی 
تحت نظارت س��ازمان ملل را مطرح کرد ه که خواستار گفت وگوی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس است. ایاالت متحد ه آمریکا خود ش تأیید  کرد  که د ر حال 

برگزاری گفت وگوی مخفیانه با حوثی های یمن است.

قمار سفر مرموز به  فرانسه 

شبکه خبری "الجزیره" می نویسد  اگرچه، ایران از تمام گرد شگران 
اس��تقبال می کن��د  با این ح��ال، ته��ران تمرکز وی��ژه ای بر روی 
بازد ید کنن��د گان چینی د ارد .چین و ایران هم اکنون از روابط خوب 

تجاری برخورد ار هستند . 
ایران به چین انرژی صاد ر می کند  و ش��رکت های چینی د ر بخش 
نفت و گاز آن کشور سرمایه گذاری می کنند . ترامپ نیز تالش د ارد  

بر هر د و کشور فشار وارد  کند . 
د ر تالش برای جذب بیش��تر بازد ید کنن��د گان چینی، ایران د ر ماه 
ژوئن تصمی��م گرفت قانون ویزا را برای اتب��اع چین حذف کند  تا 

گرد ش��گران چینی راحت تر به آن کشور س��فر کنند .ایران می د اند  
هد ف قرار د اد ن بازد ید کنند گان چینی باعث ایجاد  بازاری س��ود آور 
و رو به رش��د  د ر آن کش��ور خواهد  ش��د . چینی ها د ر سال ٢۰١8 
می��الد ی بی��ش از ٢٧٧ میلیارد  د الر د ر خارج از کشورش��ان خرج 

کرد ه اند  . 
د ر ح��ال حاضر کمت��ر از ١۰ د رصد  از اتباع چی��ن د ارای گذرنامه 
هستند . ایران قصد  د ارد  با رفع محد ود یت ویزا، کاری کند  تا تعد اد  
بازد ید کنن��د گان چینی از ۵۰ هزار نفر د ر س��ال ٢۰١8 میالد ی به 
د و میلیون نفر تا پایان س��ال ٢۰٢۰ می��الد ی افزایش یابند .با این 

حال، بخش گرد شگری ایران هنوز از نظر زیرساخت ضعیف است، 
د ولت برنامه هایی برای س��اخت د ه ها هتل پنج س��تاره د ر سرتاسر 
ایران با ارائه وام های ارزان د ولتی و مشوق های مالیاتی برای بخش 
خصوصی د ارد .فراتر از گرد ش��گران چین��ی، د ولت روحانی د ر حال 
صد ور رواد ید  بیشتر برای همسایگان عراقی است. همچنین، د ولت 
با توس��عه مراکز توریستی د رمانی به ویژه د ر شیراز، منابع بیشتری 
را به گرد شگری پزشکی اختصاص د اد ه است. علیرغم این تالش ها 
برای جهانگرد ان چینی، فرانس��ه یک مقصد  رویایی اس��ت و ایران 

هنوز ناشناخته است و به سختی می تواند  اولویت اول آنان باشد .

 علم اقتصاد  براساس تجربیات و نظریاتی که از ابتد ا 
تاکنون د اش��ته سعی کرد ه است تا به بهبود  زند گی 
م��رد م کمک کند  و د رای��ن راه موفقیت های زیاد ی 
نیز به د س��ت آورد ه است.یکی از وظایف هر د ولت و 
تیم اقتصاد ی بهبود  محیط فضای کسب و کار، رفاه 
و ثبات اقتصاد ی اس��ت. ثبات به این معنا که آیند ه 
قابل پیش بینی باشد  و روند  اقتصاد  د چار تالطم ها و 
نوس��انات شد ید  نشود  تا به اشتغال و تولید  که جزو 
اهد اف اصلی هر اقتصاد ی است د ست یابیم.یکی از 
متغیرهای اصلی و مهم ثب��ات اقتصاد ی، نرخ تورم 
و ثبات قیمت کاالها و خد مات اس��ت. اما این بد ان 
معنا نیس��ت که با قیمت های د س��توری و سرکوب 
قیمت ها نوعی از ثب��ات مصنوعی ایجاد  کنیم. این 
د رحالی اس��ت که د ر طول د هه های اخیر د ولت که 
خود  تولید کنند ه عم��د ه کاال و ارائه د هند ه خد مات 
اس��ت به منظور ثبات قیمت ها و اقتصاد  قیمت ها را 
به صورت د س��توری پایین نگه می د ارد  که این اقد ام 
تبعات منفی برای اقتصاد  به همراه د ارد .تاچند  د هه 
قب��ل نرخ تورم ب��اال یک معضل جهانی محس��وب 
می شد  و کشورهای بسیاری با آن د رگیر بود ند ، اما با 
استفاد ه از سیاست های بهینه اقتصاد ی و بخصوص 
د ر ح��وزه سیاس��ت های پول��ی هم اکن��ون تعد اد  
کش��ورهایی که تورم د ورقمی د ارند  بس��یار محد ود  

شد ه است و اکثر کش��ورها توانسته اند  تورم خود  را 
مهار کنند .هم اکنون حتی کشورهایی مانند  عراق و 
افغانس��تان که از نظر امنیت و ثبات د چار مشکالت 
اساسی هستند  و د ر د وره بازسازی به سر می برند  نیز 
مش��کل نرخ تورم باال ند ارند  و این شاخص را زیر ٣ 
د رصد  مهار کرد ه اند .د رواقع می توان گفت نرخ تورم 
پایین و بد ون نوسانات زیاد  یکی از مؤلفه های اصلی 
برای فعالیت های اقتصاد ی و د رنتیجه بهبود  رش��د  
اقتصاد ی است برهمین اساس تمام کشورها کنترل 
نرخ تورم را جزو اولویت های اصلی خود  قرار د اد ه اند . 
اما باید  به این نکته نیز توجه د اشت که نرخ های تورم 
باال به نفع عد ه ای خاص تمام می ش��ود . د رحالی که 
مرد م عاد ی و فقرا از تورم باال آسیب می بینند  رشد  
این شاخص باعث می ش��ود  تا بر ثروت ثروتمند ان 
افزود ه ش��ود .برای اینکه هر کش��وری د ر مهار نرخ 
تورم موفق باشد  نیازمند  یک بانک مرکزی مقتد ر و 
مستقل است، چرا که وظیفه اصلی این بانک حفظ 
ارزش پول ملی و ثبات د ر اقتصاد  و بازارهاست ولی 
این موضوع د ر کشورما کمتر مورد  توجه قرار گرفته 
است. معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که 
نمونه آن را د ر سایر کشورها نمی توان مشاهد ه کرد  
یکی از عللی بود  که به تغییر معناد ار متغیرهای پولی 
و د رنتیجه رش��د  نرخ تورم منجر شد . د رکشورهایی 

مانند  عراق و افغانستان با استفاد ه از تجارب جهانی و 
سایر کشورها توانسته اند  نرخ تورم خود  را مهار کنند . 
د راین کش��ورها با وجود  مشکالت فراوان، د ر هزینه 
نقد ینگی اولویت اصلی را به تأمین انرژی و س��پس 
امنیت برای فعالیت های اقتصاد ی د اد ه اند  و د ر اد اره 
بانک مرکزی نیز از سیاس��ت هایی استفاد ه کرد ه اند  
که باعث ش��د ه اس��ت تا متغیرهای پولی با نوسان 
همراه نش��ود . بنابراین د ر ایران نی��ز باید  از تجارب 
گذشته کشور خود مان بهره برد . برای مثال نوسانات 

و جهش های نرخ ارز که همواره یکی از عوامل اصلی 
رشد  نرخ تورم بود ه است بارها خطا کرد ه ایم. پس از 
جنگ چهار د ولت د و د وره ای د اش��ته ایم که بررسی 
نرخ ارز د راین د ولت ها نشان می د هد  که پس از یک 
د وره ثبات مصنوع��ی با ورود  متغیرهای جد ید  نرخ 
ارز با جهش همراه ش��د ه است و این د رحالی است 
که هیچگاه از تجارب گذشته استفاد ه نکرد ه ایم. این 
مطلب را ما ننوشتیم جعفر خیرخواهان کارشناس 

اقتصاد ی نوشت.

 مهار تورم

بهره از تجربه د یگران 

اثر حذف صفرها بر صنعت بیمه

رفع محدودیت ویزا برای چینی ها

خبرگزاری رویترز گ��زارش د اد ، د ونالد  
این  آمریکا  رئیس جمه��وری  ترامپ، 
اظهارات را د ر گفت وگو با خبرنگاران 
د ر کاخ س��فید  مط��رح ک��رد . او مد عی 
ش��د  ک��ه می توان��د  ب��ا رئیس جمهوری 
ای��ران د ید ار کند  و مش��کلی ب��ا د ید ار با 
روحان��ی ند ارد .ه��ر چیزی ممکن اس��ت. 
آنه��ا مایلن��د  بتوانن��د  مشکالتش��ان را حل 
 کنن��د . ما می توانی��م موضوع را د ر ٢۴ س��اعت 

حل کنیم.

می توانم با روحانی د ید ار کنم

فروشگاه رفاه
کشف گوشت های فاسد 

د ر حالی ک��ه محمد جواد  ظری��ف تأکید  می کند  
د ید اری بین رئیس جمه��وری ایران و ترامپ قابل 
تصور نیس��ت، اما اصولگرایان یک صد ا ش��روع به 
حمله به حس��ن روحانی باب��ت اظهاراتش د رباره 
مذاکره کرد ه اند . فقط به این بهانه که روحانی گفته 
اس��ت اگر مالقات من با کسی باعث آباد انی کشور 
ش��ود ، د ریغ نخواه��م کرد .اصولگرای��ان د ر فضای 

مجازی هشتگ »بازی-مذاکره« را د اغ کرد ه اند  :
قالیباف  ش�هرد ار اسبق تهران : امید وار بود یم 
فهمید ه باشند  که اقتصاد  را نباید  به خارج از کشور 
پیوند  زد . به نظر می رس��د  ه��د ف از وعد ه مذاکره، 
ساختن د وقطبی سیاس��ی برای شانه خالی کرد ن 
از بار مسئولیت است نتیجه اش هم شرطی سازی 

اقتصاد  می شود  و ناامید ی بیشتر مرد م.
حسین ش�ریعتمد اری، مد یرمسئول کیهان: 
آقای روحانی فرمود ه اند ؛ اگر بد انم با کسی مالقات 
کنم که نتیجه آن آباد انی کش��ور باشد ، از مالقات 
د ری��غ نمی کنم! خ��ب، اگر منظورت��ان مالقات با 
ترامپ باش��د  که اوال به ق��ول خود تان »د یوانگی« 
است! و ثانیا بارزترین نتیجه مالقات ها و مذاکرات 
شما با آمریکا، برجام بود ه است که هیچ کس- تأکید  

می شود  که هیچ کس- نمی تواند  د ر فاجعه آمیزبود ن 
آن کمترین ترد ید ی د اش��ته باش��د . ت��ازه، برجام 
نتیجه مالقات ها و مذاکرات ش��ما با اوباما بود  که 
او را »رئیس جمهور مؤد ب«! آمریکا می د انستید  و 
تیم هسته ای کش��ورمان د ر تماس و رابطه با تیم 
حریف ت��ا آنجا پیش رفته بود ن��د  و با هم خاله و 
خواهر زاد ه شد ه بود ند  که یکد یگر را با نام کوچک 
صد ا می کرد ند  و عکس نوه های خود  را به هم نشان 
می د اد ند ! اما، نتیجه چه بود ؟ فاجعه برجام و کاله 
گشاد ی که با د ست شما بر سر ملت گذاشتند . حاال 
بفرمایید  کجای آن برای کش��ور »آباد انی«! د ر پی 

د اشت که اد امه آن د اشته باشد ؟!«.
روزنام�ه صبح نو: با وج��ود  آنکه ترامپ بار ها د ر 
تریبون های رس��می و پیام های توییتری خواستار 
مذاکره ب��ا مقام های ایران بود ه، ح��ال بعد  از این 
س��خنان د ی��روز رئیس جمهوری می گوی��د  ایران 
خواهان مذاکره با آمریکاست. آری! مشکل مذاکره 
با ترامپ همین اس��ت.نه می توان به او اعتماد  کرد  
و نه تمایل د ارد  د ر پایان مذاکره، امتیازی به طرف 

مقابل بد هد .
روزنام�ه ج�وان: ایران ب��ا فتود یپلماس��ی آباد  

نمی ش��ود  آقای روحان��ی!« د ر اد امه هم نوش��ت: 
»اینکه رئیس جمهوری که او را مؤد ب می خواند ید  
و د ر گفت وگ��وی تلفن��ی با او مرتک��ب آن اقد ام 
نابجا ش��د ید  نه تن ها به تعهد ات برجامی که امضا 
کرد ه بود  وفاد ار نماند ، بلکه تحریم های بیش��تری 
علیه ایران وضع کرد . اکنون چگونه به کس��ی که 
موج��ود  مزاحم برجام خطاب��ش کرد ید  و تصریح 
کرد ید  مذاکره با او د یوانگی است، فرکانس مذاکره 
و گفتگو می فرستید . با فتود یپلماسی ایران نه آباد  
می شود  و نه مشکالتش حل خواهد  شد . تغییر نگاه 
از بیرون به د رون و تکیه بر توانایی های بومی ایران 

را می سازد .
روزنامه رسالت : به نظر می رسد  آقای روحانی 
سخنان گذش��ته خود  را فراموش کرد ه است. او 
د ر س��خنرانی هایش طی س��ال گذشته د ه ها بار 
اش��اره کرد ه اس��ت آمریکا و اروپا به تعهد اتشان 
عمل نکرد ه اند . روحانی د رصد د  اس��ت تا برجام 
را ب��ه عنوان امری مفید  جل��وه د هد ، اما باید  د ر 
نظر د اش��ت مرد م بای��د  د رب��اره مفید بود ن این 
موضوع نظر د هند . بعید  اس��ت کس��ی حاضر به 
باور س��خنان آقای رئیس جمهور باش��د  بنابراین 

سخنان او هیچ تأثیری ند ارد .
احم�د  زید آب�اد ی: محت��وای کنفرانس خبری 
رؤس��ای جمهور آمریکا و فرانس��ه متعاقب اعالم 
آماد گی حسن روحانی برای د ید ار با »هر کسی« به 
نظرم نشان از تحول بسیار بزرگی د ر جهت گیری 
سیاس��ی د ولت ایران د ارد . برای تحلیل ماجرا باید  
منتظ��ر موضع گیری جناح مقاب��ل د ولت ماند . با 
این حال، اگر تحوالت اخیر، با چراغ س��بز علنی و 
رسمی کلیت نظام همراه شود ، د نیای تازه ای برای 
ایران د ر حال ظهور است، ولی اگر بد ون هماهنگی 
آن ها صورت گرفته باشد  توفانی د اخلی د ر انتظار 

کشور است.

#هشتگ »بازی-مذاکره«
به قول بعضی ها

به قول بعضی ها
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احمد  توکلی عضو مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام و رئیس هیات مد یره 
د ید ه بان ش��فافیت و عد الت د ر نامه 
ای خطاب به مسووالن مختلف اد اره 

کشور نوشته است: 
بس��م اهلل الرحم��ن الرحیم/رئیس و 
اعضای محترم هیئ��ت د ولت،رئیس 
و نمایند گان محت��رم مجلس،رئیس 
و مقامات محترم قوه قضاییه،اعضای 
محت��رم ش��ورای نگهبان،رئی��س و 
اعض��ای محت��رم مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام.
س��الم علیکم،ما جماعت مسئول، د ر 
رد ه های مختلف، اگر ناشنوا هم شد ه 
باش��یم، از ش��نید ن صد ای شکستن 
و مستمند   استخوان های مستأجران 
تنه��ا د ر زیر فش��ار طاقت  فرس��ا و 
رهای اجاره مس��کن، گریزی ند اریم. 
حتی اگ��ر خود مان را ب��ه کری هم 
زد ه باشیم؛ باید  تاکنون صد ای »هل 
من ناصر« آن ها را ش��نید ه باش��یم، 
اما اینکه نه ق��د م از قد م برمی د اریم 
و ن��ه قل��م از قلم؛ پناه ب��ر خد ا برای 

مایی که گویی ترس��مان از خد ا هم 
ریخته اس��ت. حکایت تلخ و اسفناک 
این روزهای مستأجران، زمانی تلخ تر 
و اس��فناک تر می ش��ود  که می بینیم 
زحم��ت  »بی عمل��ی«،  د ر  د ول��ت، 
تماش��ا را هم به خود  ن��د اد ه و عماًل 
»اعالم بی طرفی« کرد ه اس��ت. البته 
ب��ا کنار رفتن آن وزیر ش��یفته نظام 
س��رمایه د اری و آم��د ن وزی��ر جد ید  
راه و شهرس��ازی، برخ��ی اقد ام��ات 
مثبت آغاز شد ه که نسبت به فاجعه 
بی س��رپناهی پس از بحران ارزی به 
هیچ وجه پاس��خگو نیس��ت. چگونه 
وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک 
مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع 
واحد  مس��کونی د ر تهران، به ١٣.٣۵ 
میلیون د ر تیرماه ۹8 رسید ه است، با 
تالش بخش��ی و ناتمام، می توان حل 
مشکل موجود  را انتظار د اشت.د ر پی 
تالطم صعود ی قیمت ارز، هرج ومرج 
بی س��ابقه ای د ر اکث��ر بازارها پد ید ار 
ش��د . این هرج ومرج د ر ب��ازار خرید  
و اجاره مس��کن به شکل د هشتناکی 

رسید ه است. هجوم سرمایه سود اگر 
ب��ه این ب��ازار، با جهاند ن بی س��ابقه 
قیمت ه��ا و بی حس��اب وکتاب بود ن 
افزای��ش  ب��ه  را  بازاره��ا، موج��ران 
اجاره بها کشاند . افزایش غیرمتناسب 
و بی انصافی برخی مؤجران، وضعیت 
غیرقابل تحملی را برای گرفتارترین 
اس��ت،  زد ه  رق��م  اجتم��اع  اقش��ار 
وضعیت��ی ک��ه چاره اند یش��ی فوری 
را ض��روری س��اخته است.تابس��تان 
فصل تمد ید  بس��یاری از قرارد اد های 
اجاره است. چه بس��یار خانواد ه های 
اجاره نشین که قاد ر به تأمین شرایط 
شگفت آور موجران نبود ه و نخواهند  
ب��ود . مش��اهد ات بس��یار د رد ناک و 
هشد ارد هند ه اس��ت و اگر به سرعت 
تد ابیری اند یش��ید ه نش��ود  به زود ی 
چند  میلی��ون حاشیه نش��ین به ١١ 
میلی��ون حاشیه نش��ین موج��ود  د ر 
اطراف ش��هرها افزود ه خواهد  شد .د ر 
سال ١٣٧۹، اگر هر خانوار یک سوم 
د رآمد  ماهانه خود  را پس اند از می کرد  
طول د وره انتظار برای خانه د ار شد ن، 
١٢ س��ال بود ه اس��ت. د وره انتظار با 
روند ی افزایش��ی د ر سال ۹۴ به ٣١ 
س��ال رس��ید  این ش��اخص متوسط 
و اگر تنها د هک ه��ای پایین منظور 
باش��ند ، ب��ا قاطعیت میت��وان گفت 
این گروه عظیم ب��د ون حمایت های 
اجتماع��ی و مد اخل��ه د ول��ت، هرگز 
خانه د ار نمی شوند  این مصیبت زمانی 
رخ د اد  که بخ��ش مهمی از تقاضا را 
د ولت قبل با مس��کن مهر پاسخ د اد ه 
بود  و هنوز زلزله 8 ریشتری سال ۹٧ 

د ر بازار ارز رخ ند اد ه بود . 
االن ٢ تا ٣ برابر ش��د ن یکباره اجاره 
ها رایج شد ه اس��ت. د ر این وضعیت 
افزای��ش اختالس، س��رقت، رش��وه، 
تقل��ب و انواع جرائم مالی د یگر نباید  

گرانی  عمد ه  برانگیزد .عل��ت  تعجبی 
تقاضای سود اگرانه  افزایش  مس��کن 
د ر ای��ن ب��ازار از ٣ س��ال پی��ش از 
پی��روزی انق��الب )١٣۵۵( تاکن��ون 
اس��ت. به ط��وری که د ر س��ال ۹۵ 
تنها ٣۶ د رصد  تقاضای مسکن برای 
سکنی گزید ن )ش��خصی یا اجاری( 
ب��ود . د و س��وم د یگ��ر تقاض��ا برای 
احتکار و گران ک��رد ن و بعد  فروش 
ب��ود . خالی نگه د اش��تن خانه و عد م 
عرض��ه آن، مرتب��ا د ر ح��ال افزایش 
اس��ت. خانه های خالی از ۶٣٣ هزار 
واحد  د ر س��ال ١٣8۵ ب��ه ٢ میلیون 
و ۶۰۰ ه��زار واحد  افزایش یافت! اگر 
د وس��وم متقاضیان س��ود اگر از این 
بازار کنار بکش��ند  و خانه های خالی 
ب��ه بازار عرضه ش��وند ، با این کاهش 
شد ید  تقاضا و افزایش شد ید  عرضه، 
افت بس��یار مبارک��ی د ر قیمت های 
خرید  یا اج��اره ایج��اد  می کند . اگر 
بتوانی��م چنی��ن کاری بکنی��م، ولی 
نکنیم، خیانت نیست؟ گر چه فاعل، 
خائن نباش��د .این وضعی��ت پیش از 
بحران ارزی د ر کش��ور بود ه اس��ت. 
پد ید ه های مش��ئوم د یگری، از جمله 
کاهش فاحش اعتماد  عمومی نسبت 
به مس��ئوالن و احساس عد م حضور 
و نظارت د ولت د ر عرصه چاره جویی 
مش��کالت م��رد م، باعث ش��د ند  که 
هرج ومرجی صعود ی د ر قیمت ها که 
د ر د وره های پیش��ین س��قوط ارزش 
پول ملی د ید ه نش��د ه بود ، پید ا شود  
و سرپناه د اشتن به مصیبت عظیم و 
غیرقاب��ل تحمل بد ل گرد د . اینجانب 
د ر تیرماه س��ال ۹٧، با ارائه تحلیلی، 
از  برون رف��ت  ب��رای  راه حل های��ی 
معضل، به سران قوا د اد م تا از قد رتی 
که ول��ی فقیه به قص��د  نجات مرد م 
نجی��ب از این معضالت به آن ها د اد ه 

اند ، به د رس��تی بهره بگیرند . د ر این 
شرایط وانفسا این راه حل ها پیشنهاد  

می شود :
١- مالی��ات ب��ر عاید ی س��رمایه د ر 
بخش زمین و مس��کن که مالیات بر 
سود  حاصل از افزایش ارزش د ارایی 
بد ون ایج��اد  ارزش افزود ه و فعالیت 

تولید ی است. 
٢- مالی��ات بر خانه ه��ای خالی اگر 
نرخ��ش به د رس��تی و مؤث��ر تعیین 
ش��ود ، د رآم��د  ام��الک د رص��د ی از 
اجاره یا قیمت معامله اس��ت. هرچه 
اجاره و قیمت فروش مس��کن بیشتر 
ش��ود  د رآمد  بنگاه ها نیز افزایش پید ا 

مي کند . 
ب��ه همین د لی��ل بنگاه ه��ای امالک 
د ر افزای��ش بي ضابط��ه اج��اره بها و 
همچنین قیمت مسکن نقش جد ی 
د ارند . برای خنثی ش��د ن این پد ید ه 
مبناي د رآمد  بنگاه های امالک رقمی 

ثابت تعیین شود .
٣- تعد یل اجاره بها به عنوان اقد امی 
فوری د ر شهرهای بزرگ، به ویژه د ر 
تهران ضروری اس��ت د خالت د ولت 
ک��ه فع��ال از آن گریزی نیس��ت، از 
سیاس��ت های تشویقی مانند  تخفیف 
مالیاتی برای موج��ران منصف نباید  

غفلت کرد . 
۴- اختص��اص بود ج��ه ب��رای کمک 
ب��ه اس��کان مس��تضعفان ض��رورت 
مالحظ��ه  ک��ه  چن��ان  د ارد ؛  ت��ام 
ش��د  ب��ه د لی��ل ناتوانی مطل��ق این 
قش��ر برای د سترس��ی به س��رپناه، 
 انج��ام ای��ن حرکت، وظیف��ه قطعی 

حکومت است.
با احترام/احم��د  توکلی،عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام و رئیس 
هی��أت مد یره س��ازمان م��رد م نهاد  

د ید ه بان شفافیت و عد الت.

س��ید ابراهیم رئیس��ی رئیس قوه قضائیه با 
بیان اینکه اعتراضات کارگری کم نیست 
گفت: ش��نید ن اعتراض از زبان کسانی 
که مشکل د ارند ، وظیفه ماست. د غد غه 
کارگ��ران قابل د رک اس��ت و منتها 
گاهی کس��ی د ر پوش��ش مس��ائل 
کارگ��ری، اهد اف د یگ��ری را د نبال 

میکند . ما این قبیل اقد امات را نباید  
به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که 

واقعا به د لیل مش��کالت کارگری اعتراض 
میکن��د ، باید  م��ورد  تقد یر ق��رار گیرد  و 
خود  کارگران مقابل کس��انی که فضای 
اعتراضات را آلود ه می کنند ، بایس��تند . 
ما معتقد یم به د لیل تخلف یک یا چند  
نفر، ی��ک واحد  تولید ی نباید  فعالیتش 
متوقف یا تعطیل شود ، هیچ کس با اصل 

خصوصی سازی مخالف نیست منتها شکل خصوصی سازی د ر کشور 

ما اشکاالت س��اختاری د ارد . ما معتقد یم د ولت باید  
به عنوان یک ناظر حامی، د ر جهت توانمند س��ازی 
واحد هایی که واگذار می شود  عمل کند  و خصوصی 
س��ازی به نحوی باش��د  که نهایتا ب��ه رونق تولید  و 
حفظ حقوق کارگران بینجامد .ما مجلس و د ولت را 
د ر مبارزه با فساد  کنار خود  می بینیم و معتقد یم 
حساسیت د ر قوا برای مقابله با فساد  باید  مضاعف 
باشد  زیرا هر گونه روابط ناسالم و فساد ، برای توسعه 
یافتگی، امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی مضر است. 
د غد غه کارگران قابل د رک است و باید  د ستگاه های 
مسئول مشکالت را حل کنند .د غد غه کارگران قابل 
د رک اس��ت و باید  د س��تگاه های مسئول مشکالت 
را حل کنند  منتها گاهی کس��ی د ر پوش��ش مسائل 
کارگری، اه��د اف د یگری را د نبال می کند  که ما این 
قبیل اقد امات را نباید  به حساب کارگران بگذاریم. کارگری 
که واقعا به د لیل مش��کالت کارگ��ری اعتراض می کند ، باید  
مورد  تقد یر قرار گیرد  و خود  کارگران باید  مقابل کس��انی که فضای 

اعتراضات کارگری را آلود ه می کنند ، بایس��تند . ما معتقد یم شهد ا د ر 
بهترین شرایط سنی د ر مسیر ایثار و فد اکاری قد م برد اشتند  و بهترین 
معامل��ه را کرد ند . آن ارواح بزرگ، امروز ناظر بر اعمال ما هس��تند  و 
پس��ند ید ه نیست برخی افراد  با سود اگری و سوءاستفاد ه خود ، آبروی 
کشور و نظامی را که این خونهای مطهر برای قوام و د وام آن بر زمین 
ریخته شد ه، مورد  خد ش��ه قرار د هند . لذا هر د لسوز و د غد غه مند ی 
باید  امروز د ر این عرصه مد عی باشد  و اجازه ند هد  که این نظام پاک، 
آلود ه ش��ود .نباید  اجازه د اد  امید  مرد م خوب، متد ین و مخلص کشور، 
تبد یل به یاس ش��ود ، امروز د شمن بر طبل یاس و ناامید ی می کوبد  
و م��ا همگی ماموریت د اریم به گونه ای عمل کنیم که یاس بر مرد م 
عزیزمان عارض نشود .اولین گام د ر اجرای عد الت، قانون عاد النه است 
و قانونگ��ذار عاد ل د ر کنار مجریان عاد ل و قضات عاد ل می توانند . بر 
همین اساس الزم است نظام پرد اخت حقوق د ر کشور، عاد النه شود . 
ما قائل به یکسان س��ازی حقوق ها نیس��تیم اما اینک��ه حقوق افراد  با 
م��د ارک تحصیلی، تجربه و توانمند ی یکس��ان به این میزان متفاوت 
باشد ، برای هیچکس قابل توجیه نیست. لذا عاد النه سازی پرد اختها 

به عد الت د ر نظام اد اری ما کمک می کند .

د کتر مهد  ی ش��اد  نوش مرکز مد  یریت پیوند   و بیماری های وزارت بهد  اش��ت 
د  ر نشس��ت خبری وزارت بهد  اش��ت که به مناسبت هفته د  ولت برگزار شد  ، 
گفت: پیش��نهاد   قوه قضائیه د  ر مورد   اهد  ای عضو از اعد  امی ها از د  ستور کار 

خارج شد  ه است. 
د  ر حوزه پیوند   ۵۰ د  رصد   مسئله فرهنگسازی مطرح است. بر همین اساس 
وظیفه رس��انه ها و نقش آنها د  ر فرهنگ سازی بسیار مهم است. خوشبختانه 
رش��د   اهد  ای عضو را د  ر کش��ور ش��اهد   بود  ی��م. به طوری ک��ه تاکنون ۵٣ 
هزار پیوند   کلیه د  ر کش��ور د  اش��ته ایم و د  انش��گاه علوم پزشکی شیراز نیز 
پنج هزارمین پیوند   کبد  ش را جش��ن گرفت که با انجام س��االنه ٧۰۰ پیوند   
کب��د  ، باالترین تع��د  اد   پیوند   کبد   را د  ر د  نیا د  ارد   و مرک��ز بعد  ی د  ر د  نیا د  ر 
ای��االت متحد  ه آمریکا با ۴۰۰ پیوند   کبد   اس��ت. همچنی��ن تاکنون از مرز 
١٣۰۰ پیوند   قلب نیز د  ر کش��ور گذشته ایم. با هر مرگ مغزی امکان پیوند   

8 عضو و ۵٣ نسج وجود   د  ارد  . 
از طرفی باید   توجه کرد   که پیوند   مغز استخوان یکی از بهترین راهکارها د  ر 
د  رمان  بیماری های پیچید  ه است. اهد  ای سلول های بنیاد  ی نیز بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. مرد  م بد  انند   که با ارایه نمونه بزاق امکان پیوس��تن به بانک 
س��لول های بنیاد  ی برای نجات جان همنوع��ان وجود   د  ارد   تا افراد   د  ر زمان 
نیاز فراخوان ش��وند   و  بتوانند   به نجات بیماران صعب العالج مانند   بیماران 
سرطانی  کمک کنند  . سالیانه ١۶ هزار تصاد  ف جاد  ه ای د  اریم که 8 هزار نفر 
از مصد  ومان آن ها د  چار  مرگ مغزی می ش��وند   و ٢۵۰۰ تا ۴ هزار نفر  از 

این افراد   امکان اهد  ای عضو د  ارند  .

روحان��ی رئیس دولت تدبی��ر و امید تصریح کرد: با بگی��ر و ببند و دادگاه، 
فس��اد برطرف نمی ش��ود. نمی خواهم بگویم چه حوادثی رخ داده است. بار 
مبارزه با فس��اد اول بر دوش دولت اس��ت، مدیران ما باید جلوی فس��اد را 
بگیرند. از چه طریق؟ از طریق توس��عه دولت الکترونیک و ش��فافیت اداری.

اگر ش��فافیت نباشد در ابهام و تاریکی، فساد رخ می دهد. خورشید شفافیت 
را روش��ن کنیم ۹۰ درصد فس��اد از بین می رود. خورشید شفافیت خاموش 
ش��ود، ش��ب ظلمانی شود، فس��اد رخ می دهد و مش��کالت پیش می آید. تا 
زمانی که در این کشور رانت وجود دارد، فساد هم وجود دارد. رانت چگونه 
ایجاد می شود؟ باید در کشور رقابت سالم به وجود بیاید. آنجایی که دولت 
مس��ئولیت دارد می تواند به مردم واگذار کند، نیازی نیس��ت مقاومت کند. 
دول��ت در رقاب��ت با مردم ورود نکن��د. ما که دارای قدرت هس��تیم اگر در 
رقابت وارد ش��ویم بخش خصوصی می ترسد و کنار می کشد.اگر قرار است 
بخش��ی از بنگاه های اقتصادی ما دولتی، بخشی از آن نظامی و شبه نظامی 
و بخشی از آن خصوصی باشد، بخش خصوصی چکار می تواند انجام دهد؟ 

نمی تواند وارد رقابت شود.

با بگیر و ببند برطرف نمی شود

رئیس رئیس قوه قضاییه د ر جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان 
اینک��ه اولین رکن والیت علوی برای ما اجرای عد الت اس��ت، وضع 
قان��ون عاد النه، اجرای بد ون تبعیض قانون و صد ور حکم عاد النه را 
از مصاد یق اجرای عد الت د ر س��ه قوه د انس��ت و اظهار کرد : اجرای 
عد الت باید  به گونه ای باش��د  که مرد م آنرا احس��اس عد الت کنند . 
اینک��ه برخی می گویند  ب��ه هر حال یک ط��رف از اجرای عد الت 
قضایی، ناراضی خواهد  بود ، حرف کامل و د قیقی نیست زیرا عد الت، 
امری فطری اس��ت و کس��انی هم که به ظاهر از یک حکم ناراضی 

باش��ند ، د ر خلوت خود  از اجرای عد الت احساس رضایت می کنند .
مصمم هستیم که با همه افراد  حتی یقه سفید ها که فکر می کنند  
خط قرمز هس��تند  و می توانند  قانون را با استفاد ه از روابط و نفوذ 
خ��ود  د ور بزنند ، برخورد  کنیم. ما د ر برخورد  با مفاس��د ، هیچ خط 
قرمزی جز اجرای قانون نمی شناس��یم.همکاران بند ه د ر د س��تگاه 
قضایی و همه مجریان قانون بد انند  که اجرای عد الت، رضای خد ا و 
مرد م را د ر پی خواهد  د اشت و ناراضی بود ن عد ه ای قلیل، به هیچ 

عنوان تعیین کنند ه و اثربخش نیست.

معصومه حسین پور مد یر کل د فتر حقوقی 
و ام�ور مجل�س س�ازمان حفاظ�ت محیط 
زیس�ت آخرین وضعی�ت الیح�ه مقابله با 
حی�وان آزاری را تش�ریح ک�رد  و گفت: به 
پیش��نهاد  معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار 
ش��د ه اس��ت که پیش نوی��س تهیه ش��د ه برای 
الیح��ه مقابل��ه ب��ا حی��وان آزاری د ر قالب یک 

الیحه مس��تقل و جامع به د ولت ارائه ش��ود .بنا 
به تصمیمات کمیس��یون لوای��ح د ر د ولت مقرر 
ش��د  الیحه مقابله با حیوان آزاری د ر قالب مواد  
الحاق��ی به قانون مجازات اس��المی از طرف قوه 

قضاییه مورد  پیگیری قرار گیرد .
معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری ارد یبهش��ت 
امس��ال پیش��نهاد  د اد  ک��ه پیش نوی��س الیحه 

مقابل��ه با حی��وان آزاری با مش��ارکت س��ازمان 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت و س��ایر نهاد ه��ای 
و  ش��هرد اری ها  س��ازمان  جمل��ه  از  متول��ی 
س��ازمان د امپزشکی تکمیل ش��ود  به طوری که 
عالوه بر مس��ائل جرم انگاری، اح��کام حمایتی 
 نی��ز ب��ه این الیحه اضافه ش��ود  و ای��ن موضوع 

د ر حال پیگیری است.

لایحه مقابله با حیوان آزاری 

ما معتقد یم ...

یقه سفید ها،  برای خود  خط قرمز قائل نباشند 

پناه بر خد ا 

ترسمان از خد ا هم ریخته است

اخیراًوزی��ر راه و شهرس��ازی گفته 
اس��ت: افزای��ش حباب گونه قیمت 
مس��کن تقریب��اً متوق��ف  ش��د ه و 
قیمت ها روند  نزولی گرفته اس��ت.

بعد  از ش��نید ن این خب��ر به میان 
م��رد م رفتیم تا نظرش��ان را د رباره 

روند  نزولی قیمت مسکن بپرسیم:
آقایی که د و عد د  مس��کن زیر بغل 
زد ه بود  و یکی هم د ر د ست د اشت 
گفت: من ب��رای خرید  مس��کن از 
کیس��ه پارچه ای استفاد ه می کنم تا 

پالستیک مصرف نشود .
خانم��ی که خوش��حال ب��ود  گفت: 
امروز بهترین ش��نبه زند گی ام بود . 
یک خانه برای د خت��رم د ر جرد ن، 
یکی برای پسرم  د ر تجریش و یکی 
برای خ��ود م د ر اکبات��ان خرید م و 
فیلم خرید م را به همراه فاکتور برای 
شبکه بی تربیت من وتو فرستاد م اما 
می د انم که پخ��ش نمی کند . آقایی 
که روی صند لی پارک  نشس��ته بود  
گفت: من همیش��ه به زنم می گفتم 
گران��ی روزی تمام می ش��ود  اما او 
قبول نمی کرد . از د ولت ممنونم که 

روند  را نزولی کرد .

خانمی که پالکارد  د ر د ست گرفته 
بود  گفت: باید  به زیس��ت شبانه نه 
بگوییم. اگر خانه ارزان بش��ود  مرد م 
بی د غد غه می ش��وند  و ش��ب ها راه 
می افتند  توی کوچه و خیابان. ارزان 

شد ن خانه کار غرب است.
آقایی که علیه زیس��ت شبانه شعار 
م��ی د اد  گف��ت: غرب اول زیس��ت 
را وارد  د رس بچه ه��ای م��ا ک��رد  
و ح��اال زیس��ت ش��بانه را تروی��ج 
می کن��د . من هم ب��ا گرانی موافقم. 
 ارزانی د ر ش��رایط کنونی به صالح 

نیست.
خانمی که یک بنر د ر د ست گرفته 
بود  گفت: ارزانی بشود  مرد م از فکر 
و خیال بیرون می آیند  و تقاضاهای 
مشکوک می کنند . د ولت باید  گرانی 

را حفظ کند .
آقای��ی که ی��ک بلند گو د ر د س��ت 
د اشت از همان پشت بلند گو گفت: 
ارزانی انس��ان را از تالش بازمی د ارد  
و انسان د ر ارزانی به د نبال تفریحات 
خواهد  بود  و این خوب نخواهد  بود .

بعد  هم شعار د اد : گرانی های مسکن 
تمد ید  باید  گرد د !باقی بقای تان

طنزیمات 
ارزانی مسکن شر د رست می کند 

از دستور کار خارج شد
به قول بعضی ها



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

ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال چهارم -  شماره 44 - شهریور ماه 1398 7

واعظ��ی رئیس دفتر رئیس جمهور در جلس��ه 
"هم اندیش��ی با علم��ا و روحانیت " ضمن دفاع 
از پوری حس��ینی   رئیس بازداش��تی سازمان 
خصوصی س��ازی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه یکی از 
اهداف دولت رس��یدگی به وضعیت معیش��تی 
طبقه متوس��ط و ضعیف جامعه اس��ت، اظهار 
داش��ت: جناب آقای پورحس��ینی فردی پاک 
دس��ت و س��الم با گذشته بس��یار پرافتخار در 
جبهه و نمایندگی مجلس اس��ت. ممکن است 
برخ��ی تصمیم��ات مدیریتی با س��لیقه برخی 
سازگار نباش��د و این موضوع در خصوص بقیه 

مدیران هم می تواند صدق کند.گویا کشورمان 
برخالف کش��ورهای دیگر همیشه در وضعیت 
انتخابات ق��رار دارد.در ایام انتخاب��ات نامزدها 
ب��ا یکدیگر رقابت می کنند و متأس��فانه پس از 
پای��ان انتخاب��ات فضای رقابت ه��ای انتخاباتی 
تا ۴ س��ال بع��د نیز همچنین ادام��ه می یابد و 
بی تردید در چنین وضعیت��ی برنامه ریزی های 
دولت و ارزیابی نسبت به آن دستخوش مسایل 
رقابتی می ش��ود. معتقدیم که دولت باید تمام 
توان خود را برای رس��یدگی به طبقات ضعیف 
جامعه ب��کار بگیرد و بتوانیم با ایجاد ش��رایط 
مناسب ٢ سال باقیمانده را نیز به بهترین شکل 
در خدمت مردم باشیم. دفتر رئیس جمهور به 
دنبال ایج��اد تعامل نزدیک با همه دلس��وزان 
نظ��ام فارغ از ه��ر تفکر و تعل��ق و هر جناحی 
اس��ت، آنچه برای ما اهمیت دارد کلیت نظام و 
پیگیری آرمان ها و ارزش های انقالبی و اسالمی 

اس��ت. در این مدت تالش زیادی شده تا آنچه 
به عنوان ارزش های اس��المی و انقالبی مطرح 
است در رفتار و گفتار دولتمردان احیاء شود و 
نس��بت به گذشته شاهد بهبود وضعیت در این 
زمینه باشیم. باید توجه داشت در هر جامعه ای 
و در هر دولتی همه افراد یکسان نیستند. دکتر 
روحانی نسبت به مبارزه با فساد همواره تأکید 
دارند که در کنار ارزش های اس��المی و ترویج 
آن در جامعه باید با تبعیض و فساد مبارزه کرد.

دش��منان قصد دارند به گونه ای جلوه دهند که 
فساد سیستمی در کش��ور وجود دارد، لذا باید 
در مقابله با فساد به گونه ای عمل کنیم که این 
ن��گاه غلط به جامعه القاء نش��ود. اگر یک مدیر 
دولتی و یا یک قاضی فاسد دستگیر شد به این 
معنا نیست که همه مدیران و همه قضات فاسد 
هس��تند.انتقادپذیری بدون هزینه و شکایت از 
ویژگی های دولت تدبیر و امید اس��ت و همواره 

از انتقاد سازنده استقبال می کنیم. ضمن اینکه 
با تخری��ب مخالفیم و معتقدیم باید بین انتقاد 
و تخریب مرزبندی وجود داشته باشد.متأسفانه 
ی��ک عده با هر آنچه دس��تاورد و توفیق دولت 
محس��وب می شود، مخالفت می کنند و چه بسا 
اگر برج��ام از توفیقات دولت نب��ود، مخالفتی 
با آن نمی ش��د.این که چ��را دولت واقعیت ها را 
ب��ه صراحت با مردم در می��ان نمی گذارد، این 
است در شرایط حساس کنونی برای این دولت 
حفظ و یکپارچگی نظام و مقابله با توطئه های 
مثلث ش��وم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
معتقدیم در مقابل نقشه های اتاق فکر دشمن، 
م��ا نیز بای��د پایبندی و مان��دگاری نظام را در 
اولویت ق��رار دهیم و روش ما این نیس��ت که 
در جامعه بی��ن مردم تنش ایجاد کنیم، لذا در 
این شرایط حفظ وحدت و انسجام جامعه از هر 

چیز دیگری مهم تر است.

اژه ای معاون اول قوه قضائیه با بیان 
اینکه ۶۰ تن ط��ال در بازارها ریخته 
می شود و عده ای خاص تعداد زیادی 
از آن را خریداری م��ی کنند، گفت: 
این افراد میلیاردها تومان تس��هیالت 
که باید از طری��ق بانک ها در اختیار 
تولید کنن��ده قرار گیرد، اخذ کرده و 
طال می خرند که در گام دوم انقالب 
باید جلوگیری شود.اگر دزدی گرفته 
می ش��ود نه تنها با دزد برخورد می 
ش��ود بلکه تمام دس��تگاه ها به خط 
می ش��وند که چ��را کاری کردید که 
ارز ما در اختی��ار عده ای خاص قرار 
گیرد؟ چرا امکانات در اختیار عده ای 
خاص قرار گرفته اس��ت؟باید فرصت 
و بس��تری فراهم شود که تمام مردم 
از امکانات در حد تالش و اس��تعداد 
خود اس��تفاده کنند.دولت، مجلس و 
قوه قضاییه نبای��د اجازه دهند ثروت 
ه��ا در اختی��ار عده ای ق��رار گیرد و 
یکی نان ش��ب نداش��ته باشد.در گام 
دوم انقالب نباید اجازه دهیم عده ای 

چندین پس��ت داشته باشد و دیگری 
به دلیل نداش��تن درآمد و ش��غل در 
باش��د.در  مقاب��ل خانواده ش��رمنده 
شرایطی که دشمن شکست خورده و 
محاصره را تنگ تر می کند و فروش 
نفت را مش��کل می کند، اگر ذخیره 
ارزی و ط��ال داریم باید به ش��دت از 
آن محافظت کنیم و در اولویت ها از 
آن اس��تفاده کنیم.اینکه ۶۰ تن طال 
در بازارها ریخته می ش��ود و عده ای 
خاص تعداد زیادی از آن را خریداری 
می کنند، این افراد میلیاردها تومان 
تس��هیالت که باید از طریق بانک ها 
در اختی��ار تولید کننده ق��رار گیرد، 
اخ��ذ ک��رده و طال می خرن��د که در 
گام دوم انقالب باید جلوگیری شود.

امروز م��ردم از فش��ارهای روحی در 
رنج هس��تند اما رنج آن ها از تبعیض 
است، از مسئوالن خواستاریم از وقت 
خصوصی بگذرند و کارها را سریع تر، 
دقیق ت��ر و بهتر انجام دهند تا مردم 

امیدوار شوند.

پیروز حناچی شهردار تهران در واکنش به سرقت سردیس قیصر امین پور در 
منطقه دو گفت: هنوز گزارش��ات این س��رقت را مطالعه نکردم اما برای حفظ 
ام��وال عمومی این موضوع را پیگیری می کنیم.س��رقت اموال عمومی ش��هر 
تنها به س��رقت مجسمه ها محدود نمی شود و ما ش��اهد سرقت اموال دیگر 
ش��هر از جمله دریچه های چدنی هم روبرو هس��تیم اما برای حل این مسئله 

پیگیری های الزم را انجام می دهیم.

عل��ی امام مدیرعامل متروی تهران در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر نقش 
و تاثیر حفاری های مترو در گذشته در فرونشست زمین در پایتخت گفت: مترو 
نقش��ی در فرونشست زمین پایتخت ندارد.فرو ریزش معابر در تهران که بعضا با 
حفر مترو در تهران بروز می کند که عمدتا به علت شکستگی لوله های خدماتی 
همچون آب است که موجب شستگی خاک شده و در نهایت با خالی شدن خاک 
زیر آسفالت، حفره هایی در معابر ایجاد می شود.علت اصلی ایجاد فرونشست در 

تهران، خالی شدن سفره های آبهای زیر زمینی و نه حفر مترو است.

سرقت مجسمه قیصر امین پور

مترو، نقشی در فرونشست های تهران ندارد

هر صبح از باغ بزرگی که دور تا دورش پوشانده شده و هیچ جوری 
نمی شود به آن سرک کشید، صدای غرش و زوزه می آید. نگهبانان 
و کارکن��ان کارخانه ها و اداره های اطراف، این صدا ها را ش��نیده و 
رفت وآمد ها به این باغ را دیده اند. خبر آمد که حس��ن میرکاظمی 
مشهور به »حسن رعیت«، دستیار بابک زنجانی در همین باغ که 
به »بهش��ت گمشده« معروف است، بازداش��ت شده همراه با ١٧ 
ببر. بهش��ت گمشده، همسایه کارخانه »دنیای فلز« است. این دو 
یک کوچه را در کیلومتر ١8 جاده مخصوص کرج قبضه کرده اند؛ 
احتماال گوش��ه ای از دارایی های »رعی��ت«. آقای احمدی نگهبان 
پیر یکی از کارخانه های اطراف دستش را بلند می کند و ته کوچه 
را نش��ان می دهد و می گوید : »باغ حیوانات؟ همین اولین کوچه 
دس��ت راست. حیوانات زیادی در قفس و تعدادی اسب که گاهی 
بیرون می آوردندش��ان. آدم های مختلف��ی می آمدند، خیلی زیاد. 
میهمان های کت وش��لواری و خیلی رس��می، دولتی ها. اما مدتی 

است که کمتر کسی می آید.« 
باغ وحش ش��گفت انگیز »حس��ن رعیت« در جاده کرج!دور تا دور 
باغ تا ارتفاع بلندی پوش��انده شده است.یک س��وی باغ، بِر اتوبان 
تهران – کرج اس��ت و س��وی دیگر، کارخانه دنی��ای نور. این باغ 
س��ه در دارد؛ در چوب��ی بزرگی که احتماال ب��رای ورود میهمانان 
رس��می اس��ت و در کوچه ای همجوار اتوبان ته��ران – کرج قرار 
گرفته، دری که رو به روی کارخانه میرکاظمی اس��ت و در دیگری 
در کوچه کناری. دور تا دور باغ با یونولیت های بلند سبز پوشیده 
ش��ده و هیچ دیدی به داخل ندارد، اما در نقشه های هوایی گوگل 
پیداس��ت که این باغ درخت دارد؛ چند جای��گاه برای حیوانات و 

زمینی س��نگفرش.بعد از یکی دوبار زنگ زدن، زنی پش��ت آیفون 
تصویری ج��واب می دهد.می گویند در این ب��اغ ١٧ ببر نگهداری 
می ش��ود، درست می گویند؟١٧ تا نیست، ١٧۰ تاست. یکیش هم 
خودمم. اگر دوس��ت داری��د، در خدمتیم.راضی به صحبت درباره 
وضع حیوانات باغ نیس��ت و کس��ی را هم راه نمی دهد. با تشر به 
کارگ��ری که تازه در را باز ک��رده، می گوید: »فرزین، برو به کارت 
برس، خودم دارم می آیم پایین.« فرزین هم با نگرانی می گوید که 
این جا هیچ حیوانی نیس��ت و »اش��تباه آمده اید. من دوست ندارم 
درب��اره حیوانات اینج��ا توضیح بدهم. اصال نیازی ندارم به ش��ما 
پاس��خ بدهم. ما نیازی نداریم کسی صدایمان را بشنود. ما آن قدر 

قدرتمند هستیم که نیازی نداریم به کسی پاسخ بدهیم.«
پیگیری ها معلوم می کند س��ازمان محیط زیس��ت در س��ال های 
اخی��ر ب��رای نگهداری از یک ببر به این  مجموع��ه مجوز داده، اما 
معلوم نیست درحال حاضر دقیقا چند گونه و به چه تعداد این جا 
نگهداری می ش��ود.بعد از سروصدای  بازداشت رعیت به همراه ١٧ 
ببر، س��ازمان محیط زیست هیچ واکنش��ی دراین باره نشان نداده 
اس��ت. امین افتخ��ار، مدیر رواب��ط  عمومی اداره محیط  زیس��ت 
اس��تان تهران می گوید: »بازداشت این فرد با اطالع محیط زیست 
نب��وده و به ما درباره ١٧ ببر چیزی  نگفته اند. باید گزارش��ی به ما 
ابالغ ش��ده باش��د تا دراین باره بدانیم. حتی از یگان حفاظت هم 
پیگی��ری کردم و به  ما گفتند درباره این قضیه، اطالعاتی به آن ها 
نداده اند.«.دست آخر اداره محیط زیست استان تهران بعد از اصرار 

و توضیحات بسیار،  راضی به پاسخ دراین باره می شود.
محم��د کرمی، رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اس��تان تهران 

نیز  جزییاتی درباره باغ وحش خصوصی حسن رعیت می گوید:این 
مرکز جزو مراکز مجوزدار ماس��ت. یعنی سال های قبل از ما مجوز 
گرفت��ه اس��ت. دقیقا نمی دانم چ��ه زمانی، پرونده اش را بررس��ی 
 نکرده ام.  نگهداری ١٧ ببر در این باغ، آن قدر غیرمنطقی است هر 
ک��دام از آن ها ۴۰۰ متر مربع فضا می خواهند. چندین هکتار فضا 
باید بهشان اختصاص داد. ممکن نیست.  ما گزارشی درباره وجود 
١٧ ببر نداش��ته ایم. این جا مرکزی است که تحت پایش و  نظارت 
ما قرار دارد و آن ها هر س��ه ماه یک ب��ار خوداظهاری می کنند و 
توضی��ح می دهند که چه گونه های��ی دارند و ما این اطالعات را  با 
گزارش های کارشناس��ی مطابقت می دهیم. اگر هم مورد دیگری 
داش��ته باش��د، با آن ها برخورد می شود و تا به امروز –دست کم از 
 زمانی که من آمده ام- هم موردی نداشته اند.  درحال حاضر گوزن، 
طاووس، پرنده های آبزی نگه��داری می کنند. چند ماه پیش که 
بازدید داش��تیم آن ها یک ببر داشتند. می خواستند یک ببر دیگر 
هم از یکی از باغ وحش های  یکی از شهرستان های دیگر بیاورند که 
باید پیش از آن، جایگاهش را ایجاد می کردند تا بتوانند حیوان را 
بیاورند. چون هر کدام از  این گونه ها، فضای مشخصی می خواهند. 
مراکز آموزشی، دبستان ها و گروه ها   برای آشنایی با حیات وحش 
درخواست بازدید می کنند. با آن ها هماهنگ می کنند و می توانند 
برون��د. این جا جزو مراکزی اس��ت که  خود ما ه��م برای بازدید و 
پایش می رویم و س��وال می کنیم که کس��ی ب��رای بازدید آمده و 
آن ه��ا توضیح می دهند.  از میان هم��ه مراکزی که بازدید کرده ام 
یکی از جا هایی است که از نظر تمیزی و برخورد با حیوانات جزو 

مراکز بسیار خوب است.

بهشت گمشده 

باغ لاکچری حسن رعیت

پاک دست و سالم است
رضا تقی پور، عضو شورای عالی فضای مجازی کشور و وزیر اسبق ارتباطات 
گفت:باید به حال مس��ؤولین مدیریت فضای مجازی تأس��ف خورد. باید به 
حال مس��ؤولین مدیریت فضای مجازی کش��ور تأسف خورد که شرکتی که 
س��ر در آخور دولت آمری��کا دارد، به راحتی نرم افزاری را از گوش��ی تلفن 
شهروندان به سرقت می برد و صفحات مربوط به شهدا را حذف و نام سپاه 
را مس��دود می کند؛ روز ب��ه روز آمار جرائم اینترنتی ب��ه صورت تصاعدی 
افزای��ش می یابد اما مس��ؤولین متوجه این اتفاقات نیس��تند. پس از جنگ 
س��خت و جنگ س��رد که میان دو ابرقدرت ش��رق و غرب رخ داد، امروز در 
دوران جنگ نرم و رس��انه ها به سر می بریم.در جنگ سردمواردی از جمله 
ایدئول��وژی، اعتبار ملی، روحیه ملی، خصوصیات مل��ی، هویت ملی، اعتبار 
ملی، س��اختار حکومت، مشروعیت نظام سیاس��ی و موقعیت جغرافیایی در 
ای��ن بعد مورد توجه قرار می گیرد.فضای س��ایبری محیطی جدید و تکامل 
یافته است که به دست بشر ساخته شده و این فضا جای فضای جغرافیایی 
را نمی گیرد و حاکمیت دولت را منس��وخ نخواهد کرد اما بدون شک شاهد 
پراکندگ��ی قدرت در این فضا خواهی��م بود.اگر امروز اطالعاتی که گوگل از 
کاب��ران دریافت می کن��د را پرینت بگیریم، به اندازه ۵۴ متر که حدودا ٣۰ 
برابر قد یک انس��ان است سابقه و پرونده از هر کاربر مشاهده خواهیم کرد؛ 
این یعنی یک قدرت بی انتها در قدرت کالن دنیا که می تواند بس��یاری از 
معادالت را حل کند.امروز دعوا بر س��ر قدرت س��ایبری است؛ تفاوت فضای 
سایبری با نظامی این اس��ت که در فضای سایبری تعداد بازیگران باالست، 
به راحتی می توان به آن ورود کرد و فرصت پنهان سازی در این فضا وجود 
دارد.بیش از ۹۰ درصد پهنای باند کش��ور توس��ط نرم افزارهای خارجی از 
جمله واتساپ، تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک و ... تسخیر شده است و تمام 
اطالعاتی که در این فضاها مورد اس��تفاده قرار می گیرند در مخازن آن ها 

ثبت و ضبط شده و بهره برداری هایی از اطالعات صورت می گیرد.

گروهی از ش��هروندان و فعاالن س��ازمان های مردم نهاد در عاشورای امسال 
ب��ا حضور در نقاط مختلف ش��هر تهران اقدام به جم��ع آوری زباله و ظروف 
یکبار مصرف پالس��تیکی از س��طح معابر کردند.این اقدام امس��ال با دعوت 
پویش #به جای پالس��تیک اجرا و با استقبال گروه های مختلف شهروندان 
روبرو شد و افراد مختلفی به شکل داوطلبانه در مناطق مختلفی از تهران از 
جمله خیابان رودکی، میدان هفت حوض، بازار تهران، میدان راه آهن، نازی 
آباد، جوادیه، عباس��ی، خیابان دولت، می��دان هفت تیر، خیابان بهار، عبدل 
آباد، خانی آباد نو، ش��هرک ش��ریعتی، یوس��ف آباد، صادقیه، پونک، نارمک، 
تهرانپارس و... اقدام به جمع آوری زباله از س��طح معابر کردند.حجت نظری 
-عضو شورای شهر تهران-، حس��ین بحیرایی -شهردار منطقه ١۰ تهران-، 
شینا انصاری -مدیر کل توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران- در 
این پویش حاضر شدند و اقدام به جمع آوری زباله از سطح معابر و خیابان ها 

کردند.

سر در آخور آمریکا دارد

نذر سبز محرم
 جمع آوری زباله های پالستیکی 

یکی 60 تن طال می خرد ،یکی نان 
شب ندارد

اژه ای مع��اون اول ق��وه قضائی��ه گف��ت : عم��ده ذخایر طالی 
کش��ور به دس��ت خودمان بر باد رفته و حیف ومیل ش��ده است 
. تنه��ا یک ف��رد توانس��ته به یک بهانه مقدار زیادی تس��هیالت 
از بانک��ی بگی��رد و با آن بیش از ٣8هزار س��که خریداری کند. 
وقت��ی ک��ه این تخلف��ات و جرایم ب��زرگ رخ می ده��د همه از 
دس��تگاه قضایی توقع دارند که با عوامل و مفاس��د اقتصادی و 
مال��ی برخورد کند در حالی که در درجه نخس��ت دس��تگاهی 
ک��ه چنین تس��هیالتی را داده بای��د مؤاخذه ش��ود.برای اینکه 
واقعاً با چنین پدیده ها و مفاس��دی برخورد کنیم باید به س��راغ 
 کس��ی برویم که پس از پرداخت تس��هیالت، بانک هیچ نظارتی 

بر نحوه هزینه آن نداشته است.
دس��تگاه قضایی مس��ئول جاده س��ازی، انجام کارهای عمرانی 
و ی��ا اعطای تس��هیالت نیس��ت اما در ص��ورت ب��روز هرگونه 
 مفس��ده ای از تمام عوامل این حوزه ها انتظار پاسخگویی شفاف 

را دارد.

برخ��ی اف��راد ب��ا خرج ک��ردن پول ه��ای نامش��روع در 
عرص��ه انتخاب��ات و ب��رای یک س��ری نامزد م��ورد نظر 
خ��ود درصدد ایج��اد یک جای��گاه برای خود هس��تند 
.ای��ن اف��راد ب��ا پولی ک��ه از طری��ق زدوبن��د و تضییع 
حق��وق بیت المال کس��ب ش��ده اس��ت می خواهند در 
 صحن��ه انتخاب��ات برای تحق��ق منافع نامش��روع خود 

تالش کنند.
این افراد صاحب نفوذ و پول های بادآورده هر مس��ئول 
و صاحب منصب��ی را به ش��یوه خود او اغف��ال می کنند 
به طوری که برای مدی��ر مذهبی و غیرمذهبی برنامه ای 
مخصوص ت��دارک دیده اند.بانک ه��ا و متولیان آن باید 
براساس یک قانون و ضابطه مشخص اقدام به پرداخت 
تسهیالت کنند زیرا در غیر این صورت جرایم و تخلفات 
عدی��ده ای در م��ورد معوقات بانکی و نح��وه هزینه کرد 

تسهیالت ایجاد می شود.

پیروز حناچی شهردار تهران در مراسم کلنگ زنی چهار باغ تهران 
گفت: رهبر انقالب در آس��تانه روز عید غدیر به مردم تهران هدیه 
بس��یار ارزشمندی دادند، گفت: س��اخت پروژه چهار باغ، شمال و 
جنوب اراض��ی عباس آباد را به یکدیگر متص��ل می کند مهم این 
باغ است اس��ت که باعث پیوستگی شمال و جنوب اراضی عباس 
آباد می ش��ود. آنچ��ه از مجموع ۵٢۰ هکتار اراض��ی عباس آباد به 

ما تحویل داده ش��ده اس��ت ٣۵۰ هکتار است و ساخت چهار باغ 
باعث پیوس��تگی شمال و جنوب می شود و این کار بدون حمایت 
رهبری محقق نمی ش��د و هدیه خوبی از طرف ایش��ان به مردم 

تهران داده شده است.
این پ��روژه در حداقل زم��ان ممکن آماده خواهد ش��د و یکی از 
دس��تاوردهای این پروژه اتصال به مصلی خواهد بود که از طریق 

یک زیرگذر این اتفاق خواهد افتاد.مذاکراتی با مصلی ش��ده است 
و یک ایس��تگاه مترو در اینجا ساخته خواهد شد تا مردم به اینجا 
راحت تر دسترسی داشته باش��ند.در اینجا جاذبه هایی هم احداث 
خواهی��م کرد تا مردم بتوانند حضور پی��دا کنند و تبدیل به یک 
مقصد گردشگری شود.قرار است فاز یک این مجموعه ظرف مدت 

یک سال ساخته شود.

مایک ایوان��س، روزنامه نگار امریکایی طرفدار 
اس��رائیل ب��ا ن��گارش مطلب��ی در روزنام��ه 
»جروزال��م پس��ت« اس��رائیل، خاط��ره ای از 
مصاحب��ه خود ب��ا احمدی ن��ژاد در نیویورک 
در دوران ریاس��ت جمه��وری او نق��ل کرده 
نوش��ته اس��ت: »احمدی نژاد به من گفت در 

جریان س��خنرانی در س��ازمان ملل نوری به 
م��دت ٢8دقیقه او را در حص��ار خود گرفته 
ب��ود و هی��چ یک از حاضران در س��الن حتی 
پل��ک نمی زدن��د.او همچنی��ن ب��ه من گفت 
دلیل اینکه ایرانی ها ۶٢ س��ال عمر می کنند 
و صهیونیست ها 8٢ سال، به خاطر این است 

ک��ه اس��رائیل موش هایی آلوده به س��م را به 
مزارع ما می فرس��تد تا محصوالت کشاورزی 
ایرانی��ان را مس��موم کنن��د. من گفت��م آیا 
ش��وخی می کنی��د؟ گفت به هی��چ وجه. اگر 
 پروتکل های بزرگان صهیونیس��ت را بخوانید، 

خودتان می فهمید.

بر باد رفت...

هدیه به مردم تهران

چرا ایرانی ها 62 سال عمر می کنند ؟
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توفیق اقتصاد                    ی د                    ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی 
تهران توزیع می گرد                    د              جهت اطالعات بیشتربه سایت 

istanews.ir  مراجعه فرمایید                    .

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

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

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

وای بحالش اگر از ما  و نویس��ند  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 پوش��ید  ه  و مخفی نماناد   که 
اینجانب��ان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس کمر همت بر میان بند  د   
و به  ما آگهی د  هد    و مش��ترک ش��ود  , ما را د  ر امر خیر ی که گفتیم  
یاری نماید   عالوه بر سهیم شد  ن د  ر ثواب آن  به عنوان اسپانسرینگ و 
حامی د  ر تمام صفحات با د  رج لوگو تجلیل و قد  رد  انی می گرد  د   .باشد   
که اشخاص د  یگر تشویق شوند    و عبرت سایرین گرد  د   . البته نه اینکه 
کار و بار زند  گی خود  شان را ول کنند   و فقط سنگ ما را به سینه بزنند   
.د  ر پایان به قول تقد  یم نومچه هد  ایت : ای خوانند  گان معظم و گرامی 
! ما این جرید  ه را با کمال احترام , د  و د  ستی , تقد  یم می کنیم به شما 

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

ته مقاله
مد    یر مسئول

س��حر دختری جوانی که طرفدار اس��تقالل ب��ود و اخیراً جلوی 
دادس��را خودس��وزی کرده بود،درگذش��ت. ین دختر جوان بعد 
از اینکه ب��رای گرفتن تلفن همراهش به دادس��را مراجعه کرد، 
متوجه ش��د که باید برای تحمل ۶ ماه حبس به زندان برگردد. 
بعد از شنیدن این خبر برآشفت و از دادسرا خارج شد و به گفته 
شاهدان درحالیکه فریاد می کشید و از موضوعی اعتراض داشت، 
اقدام به خودسوزی کرد و با ۹۰ درصد سوختگی از نوع درجه ٣ 
به بیمارستان منتقل شدو باوجود تالش پزشکان، طاقت نیاورده 
و درگذش��ت را را به بحث بدحجابی و مسائلی اینچنین مرتبط 
می کرد. اما یک روز پس از آن برخی رس��انه ها به نقل از خواهر 
آن دخت��ر روایت ت��ازه ای از ماجرا را مطرح کردن��د. به گفته او 
خواهرش برای دیدن بازی فوتبال استقالل و العین به  استادیوم 
آزادی رفته بود که آن جا توس��ط ماموران بازداش��ت می شود و 
همین موضوع سرآغاز ماجرایی  شد که به این روز افتاده است.  

خواهر سحر درباره ماجرای خودسوزی به روزنامه شهروند گفت: 
"هفته آخر اسفندماه سال ۹٧ بود. بازی استقالل تهران و العین. 
خواهرم برای دیدن بازی به تهران  آمد. لباس مبدل هم پوشیده 
ب��ود. کاله گیس آبی و ی��ک پالتوی بلند. وقت��ی ماموران قصد 
بازرس��ی  بدنی او را برای ورود به اس��تادیوم داشتند، او به آن ها 
می گوید که دختر اس��ت تا به او دست نزنند. ما  خانواده مذهبی 
هستیم. همانجا هم ماموران او را بازداشت می کنند. چهارشنبه 
بود که ما به  دادس��رای ارش��اد رفتیم. بازپرس وثیقه ۵۰ میلیون 
تومان��ی تعیین کرد. اما این پول نقد را همراه  نداش��تیم. فردای 
آن روز یعنی پنجشنبه پول را به حساب واریز کردیم. اما کار از 
کار گذش��ته بود و  خواهرم تا روز ش��نبه در زندان بود.روز شنبه 
او را ب��ا وثیقه آزاد کردیم. اما او رفتارش تغییر کرده بود. خیلی 
ناراحت و گوش��ه گیر ش��ده  بود. البته خواهرم س��ابقه بیماری و 
اختالل روانی )دوقطبی( داشت. ما این ها را هم به دادیار گفتیم. 
اما فایده ای  نداشت. تا این که چند هفته بعد برای گرفتن گوشی 
موبایلش به دادس��رای ارش��اد مراجعه کرد. مثل  این که آنجا از 
کس��ی شنیده بود که باید ۶ ماهی زندانی شود. همین هم حال 
او را بدت��ر کرد. ت��ا این که  به ما اطالع دادن��د پرونده به دادگاه 
انقالب رفته است.س��حر روز حادثه ب��ه دادگاه مراجعه می کند، 

اما ظاهرا قاضی در مرخصی به س��ر می برده است و در ادامه آن 
اتفاق تلخ رخ می دهد."

این خبر تلخ به ش��دت واکن��ش برانگیز ب��وده و افراد مختلفی 
درباره آن، اظهار کردند:

علی کریمی: زنان سرزمین ما، خیلی وقتها، خیلی َمردن. . 
علی خطیر:از اون باال راحت تر میتونی بازی تیم مورد عالقه ات 

را نگاه کنی ...
مهناز افشار: و تو می مانی با وجدانت سحر هم ُمرد ...

علی فتح اهلل زاده: از ش��نیدن خبر درگذش��ت س��حر استقاللی 
هوادار عزیز تیم محبوبمان بس��یار متاثر ش��دم. این ضایعه را به 
خانواده ایشان و هواداران بزرگ استقالل تسلیت عرض می کنم.

صفحه رس��می باشگاه اس��تقالل تهران: س��حر، دختر آبی آرام 
گرفت ...

ج��واد کاظمیان: دختر جان!ش��رم می کنم از ب��ازی کردن در 
ورزشگاهی که تو پش��ت درهای بسته اش ماندی،پشت درهای 
بسته اش سوختی. از ش��عله های آتشی که فقط تو را نسوزاند، 
تمام ما را خاکس��تر کرد. شاید یک روز درهای بسته باز شدند و 
زنان و دختران کنار مردها برای فوتبال خواندند اما صندلی تو تا 
آخر دنیا خالی می ماند. ما را ببخش اگر نتوانستیم برای رویای 

تو کاری کنیم.پروازت آرام دختر جان
فرهاد مجیدی: س��حر جان سکوهای آزادی حسرت دیدنت را تا 

ابد با خود خواهند داشت.
جواد نکونام سرمربی تیم فوالد خوزستان در اینستاگرام نوشت: 
قرارمون این بود همه از دیدن فوتبال لذت ببریم و یکدل و متحد 
شیم؛ مثل ش��بایی که رفتیم جام جهانی. نمی دونم سحر وقتی 
بازیها رو تو ورزشگاه می دید چه حسی داشت ولی می دونم فکر 
می کرد تو اون لحظه خوش��بخت ترین دختر دنیاس��ت. ای کاش 
می ش��د خدا این لحظه رو ابدی کنه ولی قصه ها قراره اینجا تلخ 

تموم شن...
سعید آذری مدیرعامل س��ابق باشگاه ذوب آهن و کنونی فوالد 
: در اینس��تاگرام خود به این موضوع پرداخت:"تس��لیت خدمت 
خان��واده محترم هوادار در گذش��ته فوتبال.فوتب��ال از دوقطبی 
بودن خیلی وقت است خارج شده است. و دیگر دو قطبی بودن 

جرم محس��وب نمی ش��ود ولی دو قطبی ب��ودن را من به نوبه 
خ��ود  نمی فهمم ب��رای یک دختر عاش��ق فوتبال.نمیدانم چرا 
خود س��وزی کردی، ولی س��والی ذهنم را در گیر کرده اس��ت 
آیا فوتبالی که مدیرانش ما هس��تیم، و بازیگرانش و دس��ت اندر 
کارانش مش��خصند، آنهایی که حتی لحظه ای پای نزدیکترین 
رفقایش��ان  به خاط��ر موقعیت و پول نمی ایس��تند، آنهایی که 
ب��رای بازی کردن  و ب��ودن در میان یازده نفر اصلی همه اصول 
و مرام را زیر پا میگذارند، آنهایی که برای گرفتن پس��ت و مقام 
ت��ن به هر ذلتی میدهند، ارزش��ش را داش��تند ک��ه تو بهترین 
سرمایه زندگیت را به آتش بکشی؟خدا کند داشته باشد، دختر 
آبی آس��مانی که حاال دیگر نیس��تی ما بی مرامها حتی ککمان 
ه��م نمی گزد در این وانفس��ای بی مرامی و بی معرفتی از خود 
س��وزی تو.عالقمندی به فوتبال جنس��یت نمی شناس��د، عشق 
است، عشق،عش��قی کور کننده به اکثریتی که فقط باید آنها را 
در صفحه چند اینچی تلویزیون دوس��ت داشت.  نزدیکشان که 
میشوی تازه متوجه میشوی چه بیهوده برایشان اشک ریختی و 
چه بیهوده عشق ورزیدی.روحت قرین رحمت دختر آبی.به امید 
روزی که بفهمیم حضور دختران آبی، قرمز، زرد، س��بز، و همه 
رنگهای زیبای عرصه فوتبال در اس��تادیومهای ما از حضورشان 
در این اجتماع خطرناک امن تر است.بدرود، برای نوشتن بیشتر 
اش��کم بند نمیاید هر چه فکر میکنم میبینم ما بی ارزش تر از 

آنی بودیم که تو خود را به خاطر ما بسوزانی، بی ارزشتر.

دختر آبی 

زنان سرزمین ما، خیلى وقت ها، خیلى َمردن

طرح: کامبیز د   رمبخش

ن��وروزی  حس��ن  حجت االس��الم 
نماینده مردم رباط کریم و سخنگوی 
کمیس��یون قضایی مجلس، گفت: 
اعض��ای کمیس��یون نام س��ازمان 
اطالعات سپاه را به عنوان نهادی که 
باید برای اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی از آنها استعالم گرفته شود اضافه کردند. الیحه تعیین تکلیف 
وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعاده 
شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات وارده 

از سوی شورای نگهبان به این الیحه اصالح شد.

حناچی شهردار تهران در نشستی با موضوع شهردارِی یک معمار گفت: آمارها حاکی از این است در 
تهران مشکالتی همچون چاقی، فشار خون، دیابت و افزایش ذرات معلق آلوده در هوا رو به افزایش است، 
بنابراین نگاه ما به حمل ونقل با دوچرخه به جهت حفظ سالمت است و نگاه جنسیتی در این باره مطرح 
نیست. میزان حمل ونقل با دوچرخه زیر یک درصد است و ما در تهران برای فرهنگ دوچرخه سواری 
یک اپلیکیشن را طراحی کرده ایم که فرآیند دسترسی و تحویل دوچرخه را برای مردم بسیار راحت و 
آسان کرده است و افراد در هر مکان می توانند دوچرخه را تحویل داده و نحوه پرداخت نیز آسان تر شده 
است. برای حل مشکل استفاده زنان از دوچرخه طرح هایی همچون دوچرخه سواری خانوادگی، اسکوتر 
برقی و افزایش سرویس دهی به پارک های مخصوص بانوان طراحی شده است که امیدواریم حساسیت های مربوطه را کاهش دهد. در دوره ای که به عنوان 
شهرداری تهران انتخاب شدم چندین وعده دادم؛ یکی از شعارهای بنده تحت عنوان "تهران، شهری برای همه" است. در مفاهیم امروزی شهردار موفق 
کسی است که شهروندان آن شهر بتوانند به طور عادالنه از امکانات استفاده کنند. تفاوت مهم شهرهای موفق دنیا با شهرهای عقب مانده تر در همین 
موضوع هست. یکی از علت های استقبال مردم از شهر پاریس این است که بخش زیادی از خدمات شهر به صورت عادالنه در اختیار مردم است. نمونه هایی 
از کارهای بسیار کم هزینه و پربازده از کارهایی که با رنگ در دنیا اتفاق افتاده وجود دارد که چگونه "رنگ" سرنوشت یک منطقه از شهر را تغییر داده است. 

اصالح الیحه
 تابعیت فرزندان زنان ایرانی 

تهران،  شهری برای همه

محمود صادق��ی، نماینده ته��ران در مجلس از 
احتمال بازگشایی پرونده سعید طوسی خبر داد 
و گفت:شنیده ام که اخیرا در خصوص بازگشایی 
مجدد پرونده س��عید طوس��ی موافقت ش��ده و 

رئیس ق��وه قضائیه موافقت کرده ان��د تا پرونده 
مجدداً رس��یدگی ش��ود. دادس��تان اعالم کرده 
در این پرونده اعمال نفوذ ش��ده اس��ت. طوسی 
از نفوذ خود به عنوان فردی سرش��ناس اسنفاده 

ک��رده و رای تجدیدنظ��ر خالف ش��رع و قانون 
تشخیص داده ش��ده و قرار است مجددا بررسی 
ش��ود. مس��تندات الزم در پرونده وجود دارد و 
خانواده ها به  دنبال بازگشایی این پرونده بوده اند.

معصوم��ه ابتکار، معاون رئی��س جمهور در امور زنان و خانواده در 
خصوص »ارش��اد بانوان در مترو« گف��ت بهترین راه در ارتباط با 
حجاب، کار فرهنگی است و در کار فرهنگی تذکر مستقیم مطرح 
نیس��ت.برخورد مستقیم با بدحجابی تاثیر ندارد.ایجاد زمینه برای 

انتخاب های خوب است. 

کاره��ای فرهنگی خوب��ی باید در خصوص حج��اب صورت گیرد 
که زمینه برای فرزندان مان فراهم ش��ود تا س��بک زندگی خوب، 
فرهنگ و رفتار خوب را انتخاب کنند و این مش��ی زندگی ش��ان 

شود. این بهترین شیوه کار فرهنگی است. 
حجاب در کش��ور ما یک قانون اس��ت و همه به آن آگاه هس��تیم 

و بای��د رعایت ش��ود اما در اج��را و تحق��ق آن، روش برخورد یا 
تذک��ر مس��تقیم روش موثری نیس��ت. جوان انتظ��ار دارد عزت 
نف��س و احترام��ش در فض��ای عموم��ی و فعالیت ه��ای مختلف 
رعای��ت ش��ود و این ی��ک رابطه متقابل اس��ت. جوان��ان در این 
موض��وع گالیه ه��ا و مطالباتی دارند. باید صدای جوان را ش��نید. 
ب��رای ما گفت وگ��وی بین نس��لی مهم ترین رویکرد اس��ت. باید 
 ب��ه جوانان ح��ق بدهی��م و فضای خوب��ی را برای گفت وش��نود 

و ارتباط فراهم کنیم.

معصوم��ه ابتکار مع��اون رئیس جمهور در امور زن��ان و خانواده در 
توییتر خود از اس��تفاده دس��تبند الکترونیک، ب��رای زنان زندانی 
واجد ش��رایط، خبر داد و گفت : روزنامه نگاران زن بازداش��تی که 
نوع حکمش شامل رای باز ش��ود می توانند از دستبند الکترونیک 
اس��تفاده کنند.او همچنین تفاهم نامه همکاری معاونت پیشگیری 
از ج��رم قوه قضاییه با معاونت امور زن��ان و خانواده را مطرح کرد.

گفتنی است، طرح استفاده از دستبند الکترونیک براساس تجربیات 
خوبی که در کشورهای دیگر داشته است به منظور کاهش جمعیت 
کیفری ارائه ش��ده و محکوم  علیه و بدون حض��ور در زندان تحت 
یک جغرافیای مش��خص کنترل می ش��ود که حق خارج ش��دن از 
یک منطقه مشخص راه نخواهد داشت. با قوه قضاییه تفاهم نامه ای 

داش��تیم ت��ا در م��واردی که اح��کام رای باز برای خان��م ها صادر 
ش��ود بتوانند از دستبند الکترونیک اس��تفاده کنند، خصوصا برای 
خان��م هایی که فرزن��د دارند و باید در کنار فرزندان خود باش��ند.

این تفاهم نامه به زودی اجرایی می ش��ود. اعتبارات و بودجه های 
الزم در این خصوص پیش بینی شده است. معاونت رئیس جمهور 
آمادگ��ی دارد، بخش��ی از هزینه ها را تامین کن��د. امیدواریم همه 
زنان��ی که از نظر احکام صادره می توانند از رای باز اس��تفاده کنند 
با این دس��تبندهای الکترونیک بتوانند، محکومیت خود را در کنار 
فرزندان ش��ان با رعایت همه ش��رایط، بگذرانند. هر فردی که نوع 
حکمش شامل رای باز شود می تواند از این دستبندها استفاده کند. 

امیدواریم هیچ روزنامه نگاری هرگز زندانی نباشد. 

شنیده ام اخیرًا موافقت شده 

برخورد مستقیم با بدحجابی تاتثیر ندارد

آزادی روزنامه نگاران  زن بازداشتی

بیش از ۵ هزار خانواده ش��هید با امضای درخواس��ت خود، از رییس جمهور 
خواستند مقابله قاطعانه با تجمل گرایی و مفاسد اقتصادی را بیش از پیش 

در دستور کار هیئت دولت قرار دهد.در این درخواست آمده است: 
جناب  آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم

سالم علیکم
دولت دوازدهم یکی از س��خت ترین دوران ریاس��ت جمهوری را در کش��ور 
تجرب��ه می کند و وجود فس��ادهای اقتصادی گس��ترده در میان مدیران زیر 
مجموعه دولت، صدور مجوز واردات خودروهای لوکس و کاخ نشینی و خوی 
اش��رافی گ��ری برخی از وزرا و همچنین حقوق ه��ای نجومی اختالس های 
بانکی و مدیران آمریکایی و دوتابعیتی بر این فش��ار ها افزوده و باعث ش��ده 
است انتقادهای اقتصادی مردم جنگ دیده، چه در دوران دفاع مقدس و چه 
در زمان تهاجم فرهنگی و تحریم اقتصادی به دولت روز به روز بیشتر شود.اما 
از آن جایی که رهبر معظم انقالب مردم را به حمایت از سیاست های دولت 
فراخوانده اند ضمن حمایت از سیاس��ت های کالن دولت ما مردم دلسوخته 
ایران اس��المی امضا کنندگان ذیل از ش��خص رئیس جمهور تقاضا داریم به 
جای پرداختن به مسائلی چون توجه به ورود زنان به ورزشگاه و یا برگزاری 
کنس��رت اس��ت که نیاز عمومی مردم نبوده و نیز نسبت به مقابله قاطعانه با 
مفسدان اقتصادی به ویژه افراد نزدیک به دولت و رسیدگی به وضعیت اقشار 
مختلف جامعه رکود و مش��کل اشتغال و اعتیاد پرداخته و به راه های مقابله 
با تجمل گرایی و مفاس��د اقتص��ادی به دور از برگ��زاری همایش و یا مانور 
تبلیغاتی بپردازد و همانگونه که در مقابل کش��ورهای اروپایی مواضع انقالبی 
خود را حفظ می کنید با اقتدار از منافع کشور دفاع نمایید.پیشاپیش از توجه 

شما به درخواست عموم مردم و پاسخ به آن متشکریم.

سالم علیکم
جناب  آقای رییس جمهور محترم
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توفیق اقتصاد ی را هم می توانید  
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