
تازه ترین آمار منتشــره از شــاخص تورم د  ر 
د  ولت د  وازد  هم نشــان می د  هد   که نرخ تورم 
بــار د  یگر از مرز 40 د  رصــد   عبور کرد  ه و د  ر 
د  وازد  ه ماهه منتهی به تیرماه امسال به 40.4 
د  رصد   رسید  ه اســت؛ نرخ تورم د  وازد  ه ماهه 
منتهی به تیر ماه 1398 د  ر مناطق شــهری 
39.7 د  رصــد   و د  ر مناطق روســتایی 44.4 

د  رصد   برآورد   شد  ه است.
البتــه این آماری اســت که از ســوی مرکز 
آمار اعالم شــد  ه اســت و مشــخص نیست 
محاســبات تورمی بانک مرکــزی د  ر تیرماه 

به چه عد  د  ی رســید  ه اســت؛د  ولت از آبان 
97 اجازه انتشــار آمار تورم بانک مرکزی را 
نمی د  هــد   . احتماالً علت عد  م انتشــار آمار 
تورم بانــک مرکزی، اختــالف فاحش تورم 
محاسبه شد  ه ی این بانک با مرکز آمار است.

بنابراین، بعد   از د  ولت سازند  گی، د  ولت تد  بیر 
و امید   رکورد  ار تورم بیش از 40 د  رصد  ی د  ر 
ایران اســت؛ طی 24 سال اخیر )به جز مهر 
1392 با تورم 40.4 د  رصد  ( تورم ســاالنه و 
 ماهانه د  ر هیچ مقطعی به بیش از 40 د  رصد   

نرسید  ه است.

مد                             یر مسئول
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د  وره زمانه ای شــد  ه که از بخت بد   کالغ هم پر 
نمی زند   . البته پد  رانمام این شانس را د  اشته اند   
کــه کالغ پر بازی کنند   و نســل بعد   را پرورش 
د  هند  . کالغ پر،گنجشــک پــر، االغ پر ،"االغ که 
پر ند  اره ،خود  ش خبر ند  اره ". حاال که گوشــت 
را ســلولی می فروشند   االغ هم پر که چه عرض 
کنــم بــال د  رآورد  ه که آنهم از خریتش اســت 
وگرنه خبر ند  ارد   که گوشــت تنــش د  ر د  ورانی 
 ســر از خورشــت د  رآورد  ه بود   به هر جهت بند  ه 

را به تغذیه چکار؟!.
مد  تی است اند  یشمند  ان و صاحبان تز ، پز تحقیق 
بر مرگ د  سته جمعی کالغها را د  ارند   تا آنجا که 
اراد  ه کــرد  م و تحقیق فرمود  م و نتیجه این شــد   
که این موجــود  ات اجتماعی به روایت یک کالغ 
چهل کالغ به خود  کشی د  سته جمعی د  ست که 

نه بال زد  ه اند  . 
نتیجه تحقیقــات : پیرو اخبار مرگ د  ســته 
جمعــی کالغهــا ، تحقیقاتی به عمــل آمد  ه که 
نشــان از خود  کشی د  سته جمعی آنها د  ارد  . رصد   
اخبار کذب انتشــار یافته د  ر شبکه های مجازی 
مبنی بر تغذیه از گوشــت کالغ و گربه د  ر برخی 
از مناطــق همچنیــن گرانی قیمت گوشــت و 
حساســیت کالغها مبنی بر اخبار باعث گرد  ید  ه 
تا توهم حالل شــد  ن گوشــت کالغها د  ر جامعه 
این پرند  گان کهن زیســت شیوع یابد   تا آنجا که 
کل ساختار خبری شــبکه جمعی ویژه کالغان 
که سال تاسیس آن به د  وران پوشش اخبار قتل 
حضرت هابیل به د  ســت قابیل بــر می گرد  د   را 

تحت الشعاع قرار د  اد  ه است . 
ایــن مهم حاکی از آن اســت که نشــر و تکثیر 
خبر رویت نام کالغ د  ر فهرســت حالل گوشتان 
د  ر شــبکه جهانی یک کالغ چهــل کالغ باعث 
گرد  یــد   تا گروهی از ایشــان د  ر توهــم نابود  ی 
جهان که د  ر ســال 2000 شاهد   آن بود  یم پیش 
د  ســتی کرد  ه با این باور که اجــازه نخواهند   د  اد   
 بد  ن انســانها مقبره آنها شود   اقد  ام به خود  کشی 

د  سته جمعی کرد  ند  . 
الزم بذکر اســت کالغ شناسان با توجه به اوضاع 
اقتصــاد  ی موجــود   اعالم کرد  ند   که ســن مفید   
کالغها از 300 به 3 سال رسید  ه که عامل اصلی 
این رکود   د  ر نگاه تخصصی و تمرکز بیش از حد   
این موجود  ات نســبت به خبرهای منتشر شد  ه 

تشخیص د  اد  ه شد  ه است. 
د  ر این اثنا شــبکه جهانی یک کالغ چهل کالغ 
اعالم کرد   با هد  ف هشــد  ار سرود   حزبی کالغان 
به شرح زیر تغییر یافته است:"کالغ د  م سیاه قار 
قارو سر کن ، حالل شد   گوشتمون همه رو خبر 

کن ". 
گفتنی اســت پــس از پخش این ســرود   آمار 
افســرد  گی ،خود  کشــی و مهاجــرت  کالغهــا  
 بــه شــد  ت ســیر صعــود  ی یافتــه اســت...

و من اهلل توفیق علیه التکالن.

 خـودکـشــی در خاــنــ�ۀ 
شـماــرۀ ۳7 !

توفیق اقتصاد                               ی، ماهنامه خوش اخالق ها و خوش ذوق ها د                               ر حوزه اقتصاد                               ی و اجتماعی سال پنجم - شماره 4۳ مرد  اد           ماه ۱۳۹8 ) قیمت : 2000 تومان (

 اگــر بــخواهــم 
مـی تـوانـم

  کــار 
انگلـیـسـی ها!

فهرست جد ید  حالل گوشتان 
منتشر شد !

خد                       اوند                       ا د                       ر توفیق بگشا
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عباس جعفری کارشناس محیط  
زیست گفت: محتمل ترین د لیل 
مرگ د سته جمعی زاغی ها د ر قم 
می تواند  براثر مصرف یک پسماند  
آلود ه باشد  به خاطر اینکه زاغی ها 

همه چیزخوار هستند . 
تحلیل هــا و گمانــه زنی های 

زیاد ی د ر فضای مجازی و رسانه 
ها د ر حال انجام است باید  گفت 
چنیــن حواد ثی و مرگ د ســته 
جمعی این پرند گان پیش از این 
نیز د ر برخی از شــهرها گزارش 

شد ه است. 
نام این پرند گان زاغی اســت که 

د ر قم به آن عکه می گویند  که از 
خانواد ه کالغ ها است حساسیت 
اجتماعی که مرد م و رسانه روی 
این مســئله می توانــد  به این 
علت باشــد  که خانواد ه کالغ ها 
حیوانات باهوشی هستند  و حتی 

روی  آزمایش هایــی 

هوش آن ها انجام شد ه که باعث 
است  شد ه  د انشــمند ان  حیرت 
کالغ حیوانــی اســت که حتی 
تصویــر خــود ش د ر آینه را هم 

تشخیص می د هد .
البتــه باید  منتظــر نتایج کالبد  
شــکافی باشــیم تا بتوان علت 
اصلی را بیان کــرد  پیش از این 
د ر مشهد  هم مرگ د سته جمعی 
زاغی هــا رخ د اد ه بود  که بعد  از 
آزمایش های انجام شد ه اختالل 
د ر سیستم گوارشی گزارش شد ه 
است.د ر یک خبرگزاری علت این 
موضوع این طور عنوان شد ه بود  
که زاغی یک آیینی د ارند  که اگر 
یکی از آن ها تلف شود  بقیه زاغی 
ها شــروع به عزاد اری می کنند  
باید  گفت علی رغــم احترام به 
نظر مــرد م و خبرگزاری ها باید  
گفــت این علت هــا قابل قبول 

نیست.
البته موضوعات د یگری هم برای 
مرگ این زاغی ها مطرح شــد ه 
اســت از جمله گرمای هوای قم 
کــه این علت هم منطقی و قابل 
قبول نیســت زیرا این حاد ثه د ر 
بخشــی از یک منطقه خاص رخ 
د اد ه کــه اتفاقاً نســبت به بقیه 
مناطق قم هوای خنک تری د ارد  
اگر ایــن حاد ثــه د ر چند  نقطه 
گزارش شد ه بود  می شد  گرمای 

هوا را مالک قرار د اد .
بیماری  یک  زنی شــیوع  گمانه 
هم قابل قبول نیســت زیرا این 
مســئله فراگیر نبود ه و د ر د یگر 
نقاط قم گزارش نشــد ه اســت 
د ر کل تغذیه آلــود ه با توجه به 
این کــه حوالی منطقــه ای که 
حاد ثه رخ د اد ه کشــاورزی انجام 
می شــود  و از ســموم استفاد ه 
علت  محتمل تریــن  شــود    می 

حاد ثه است.

تحقیقات نشــان د اد ه که ما از کنــار اخبار خوب به 
راحتی مــی گذریم ولی اخبار منفــی را مد ام مرور 
می کنیم و بســیار بیشــتر از آنچه که ارزش د ارد  بر 
آن تاکیــد  می کنیم.نوعی خطای اد ارکی شــناختی 
که به "سوگیری اطالعات منفی" معروف است سبب 
توجه بیشــتر مغز مــا به اخبار منفی مــی گرد د  به 
ایــن معنی که اگر ما د ر معرض مقد اری مســاوی از 
اطالعات مثبت ومنفی قرار بگیریم، اهمیت بیشتری 
به اطالعات منفی خواهیم د اد  و به آن د قت بیشتری 

خواهیم کرد .
د ر واقع واکنش مغز ما د ر مقابل افکار و اخبار منفی 
یک مواجه انطباقی است که برای تد اوم بقای انسان 
ضروری است و حاصل تکامل است.از نظر بیولوژیک 
حساســیت باالتر آمیگد ال و مراکز نورآد رنژیک مغز 
)هسته لوکوس ســرلئوس( د ر ایجاد  مد ارهای نرونی 
تکرار شــوند ه و مشــغولیت فکری بیشــتر به اخبار 
منفی نقش د ارد .با توجه به همین واقعیت هاست که 
رســانه های بین المللی برای جذب و حفظ مشتری 
 بیشــتر،اخبار منفــی را با ســطح هیجــان باالتری 

تصویرسازی می کنند .

د  انشــکد  ه خبر تهران وابســته به خبرگزاری جمهوی 
اسالمی )ایرنا( با شکایت بنیاد   مستضعفان پلمب شد  . 
ضابطیــن با  پلمپ کرد  ن برخی اتــاق ها به د  ر اصلی 
د  انشــکد  ه رســید  ند  .د  رگیری لفظی بین د  انشجویان و 
ضابطیــن اتفــاق د  اد  .تمامی د  انشــجویان و کارمند  ان 
مجبــور به  خــروج از ســاختمان شد  ند  .ســاختمان 
د  انشــکد  ه خبر د  ر مید  ان ولیعصر تهران قرار د  ارد  .گفته 
می شــود   پرد  اخت اجاره این ساختمان عقب افتاد  ه و 
 به همین د  لیل بنیاد   مســتضعفان به د  نبال پلمپ این 

ساختمان است.

مد یر عامل شرکت کاله: اگر نیاز باشد  از گوشت گربه 
هم د ر سوسیس کالباس استفاد ه مي کنیم! 

 هنوز د ر ایران این نیاز حس نمي شود !

 اولین جلسه رسید گی به پروند ه گوشت های برزیلی 
د ر شــعبه چهــارم د اد گاه ویژه رســید گی به جرایم 
اخاللگران و مفسد ان اقتصاد ی برگزار شد .  این پروند ه 
شش متهم د ارد  و اتهام این افراد  توزیع گوشت برزیلی 
وارد  شد ه با د الر 4200 تومانی به قیمت آزاد  د ر بازار 

است که از این طریق تحصیل مال نیز د اشته اند .

اخبار منفی 
ارزش بیشتری د ارد 

 د انشکد ه خبر تهران 
پلمب شد 

 گوشت گربه 
د ر سوسیس، کالباس

پروند ه گوشت های برزیلی

خاطره تورم 

پس از ۲4 سال زند ه شد 
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مرگ د سته جمعی زاغی ها 



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

2ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال پنجم -  شماره 43 - مرداد  ماه 1398
   » ی ز د  ه ســا ا مز ما ا «

»امامزاد  ه هــای جعلــی« 
غیرموثق«.  »امامزاد  ه های 
این هــا تعابیــری اســت 
کــه د  ر چند   ســال اخیر 
رســانه ای  فضــای  د  ر 
ومجازی مطرح می شــود   
را  واکنش هایی  هربــار  و 
به د  نبــال د  ارد  . غالمعلی 
آباد  ی،  ایمــن  جعفرزاد  ه 
 1000 مجلس:  نماینــد  ه 
د  رباره  آماری  رشد    د  رصد   
قبل  به  نسبت  امامزاد  ه ها 
د  ارد  .  وجــود    انقــالب  از 
بعضی از مســووالن ســازمان اوقاف گفته اند   که آمار امامزاد  ه ها د  ر اول 
انقالب مشــخص نبود  ه اســت د  رحالیکه آمار د  ر آن زمــان د  قیق بود  ه 
اســت و این رشــد   آماری امامزاد  ه ها هیچ جایگاه قانونی ند  ارد  . ما االن 
حد  ود   11 هزار امامزاد  ه د  اریم.  ما انتظار د  اشــتیم که مسووالن مربوطه 
د  رباره امامزاد  ه های جعلی شفاف سازی کنند  . امامزاد  ه های د  ست ساخته  
جعلی، خود  ســاخته و ... برد  اشته شــود   و با احساسات د  ینی مرد  م بازی 
نشــود   اما این اتفاق نیفتاد  ه اســت. هنوز می بینیم که مرد  م به بعضی از 
د  رخت ها هــم پارچه یا قفل می بند  نند  .این مطلب را ما ننوشــتیم خبر 

آنالین نوشت.

مجید  رضا حریــری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اینکه برخی 
تجار و وارد  کننــد  گان می گویند   ما د  اریم ضرر می کنیم، د  روغ می گویند  
مگر می شود   کاال وارد   کنی و ضرر کنی؟!هر چه به مراکز قد  رت نزد  یکتر 

باشی،  سود   وارد  اتت بیشتر است!

احمــد   توکلی نماینــد  ه مجلس: مــرد  م می فهمند   که ما 
اســالم را پله قرار د  اد  ه ایم . کثیــری از مرد  م االن به این 
نتیجه رســید  ه اند   که مسئولین برای خود  شان جیغ و د  اد   
می کنند   و ما ها را ســپر بال قرار د  اد  ه اند   که به هد  ف های 
خود  شــان برسند  . این حاصل استمرار یک سوء عملکرد   و 
ســوء رفتار مستمر و 40 ساله د  ر سطح مسئوالن عالی و 
باالد  ست کشور اســت. همانقد  ر که شکم مرد  م باید   سیر 

باشد  ، احســاس آزاد  ی و بهره مند  ی از حقوق شهروند  ی 
آن ها هم باید   تأمین شــود  . شکم ســیر بد  ون آزاد  ی باز 
هم منجر بــه نارضایتی می شــود  . کما اینکــه خیلی ها 
معتقد  ند   و اعتقاد   د  رستی هم هست که به خطر اند  اختن 
آزاد  ی های مشــروع د  ر نهایت معیشــت را هم د  ر جامعه 
 به خطر می اند  ازنــد  . این مطلب را ما ننوشــتیم روزنامه 

ایران نوشت.

اخیراً آقای ســعید   نمکی وزیر بهد  اشت د  ر 
اجالس روسای د  انشــگاه های علوم پزشکی 
گفت:  بحث ســالمت روان نیــز موضوعی 
بسیار مهم است که باید   به طور جد  ی به آن 
بپرد  ازیم. این موضوع مشارکت بین بخشی 
می طلبد   ما 14 تولد   د  ر شــیعه د  اریم با 13 
وفات، اما همیشــه د  لمــان می خواهد   گریه 
کنیم و ضجه بزنیم. باید   این فضای غم انگیز 
را شکســت و آن را تعد  یــل و تلطیف کرد  . 
این افسرد  گی عامل خود  کشی و بسیاری از 
خشونت های اجتماعی است. باید   روان های 
پریشان را د  ر یابیم."از اولش هم معلوم بود   
این ســخنان بد  ون واکنــش نخواهد   ماند   و 
وزیر نگون بخت، چــاره ای جز عذر خواهی 

نخواهد   د  اشــت؛ تازه هنوز معلوم نیســت 
کســی این عذرخواهی را از او بپذیرد   یا نه. 
بند  ه خد  ا د  رست یا غلط چیزی گفته بود   که 
به حضرات مد  ّاح برخورد  . بعد   هم هر کاری 
کرد   که د  رســتش کند  ، نشد   که نشد  ؛ حتی 
گفــت من خود  م مد  ّاحم، عکس با میکرفون 
هم د  ارم و شــعر هم گفته ام شعر هم خواند 
ولی نشــد   که نشــد  . ســِر آخر هم نشست 
روبروی یــک مثاًل خبرنــگار و گفت آقا ما 
اشتباه کرد  یم و یه چیزی گفتیم و معذرت 
د  ارند    ضرب المثل  یک  می خواهم.د  زفولی ها 
به این مضمون: "د  ستی را که نمی توانی گاز 
بگیری، ببوس!" وزیر بهد  اشت ناشی بود  . او 
باید   می د  انســت که طرف شد  ن با د  ستگاه 

مد  ّاح ها کار ســختی است. همین چند   سال 
پیش یکی از مراجع محترم تقلید   به آقایاِن 
مد  ّاح یک توصیه ی شــرعی کرد   و پاسخی 
محکم تحویل گرفت که "شــما د  ر د  ستگاه 
امام حسین علیه السالم )د  ستگاه ما( د  خالت 
نکن." وقتی این جوری است که مرجع تقلید   
نمی تواند   حرفی بزند  ، از پشــه ی الغری چه 
خیزد  . آقای وزیر احتماالً، پیش خود  شــان 
فکــر کرد  ه بود  ند   وزارت چیز مهمی اســت 
و می توانند   د  ر پناِه این پُســت از رویّه های 
سوگواری انتقاد   کنند  ؛ غافل از این که نه بابا 
وزارت هم همچین خبری نیســت. حاال هم 
تا د  یر نشد  ه بهتر است جناب نمکی تشریف 
ببرند   چند   واحد   روان د  رمانِی ســوگواری و 

گریه برای د  انشجویان پزشکی تعریف کنند   
و د  ســتی را که می خواســتند   گاز بگیرند   
محکم ببوســند  .این مطلب را ما ننوشــتیم 

مهراب صاد  ق نیا نوشت.

علی ربیعی سخنگوی د  ولت  گفت: »هیچ 
ارزی گم نشــد  ه و مشخص است که ارز 
کجاســت؛ د  ولت پیگیر بحث شــفافیت 
اســت اما بعضا فرآینــد   وارد  ات زمان بر 
است.« پس از انتشار گزارش هایی د  رباره 
مشــخص نبود  ن وضعیت یــک میلیارد   
یورو ارز د  ولتی، ســخنگوی د  ولت 
خبر د  اد   که با د  ستور رئیس 
جمهــور ی کمیتــه ای 
این  پیگیری  برای  ویژه 
د  اد  ه  تشــکیل  موضوع 
است. همچنین با مصوبه 
شــورای پــول و اعتبــار، 
بانــک  د  ر  کمیتــه ای 

مرکزی تشکیل شد  ه تا پروند  ه 
افراد   و شرکت هایی را که ارز 
د  ولتی د  ریافــت می کنند   
بررسی کند  .د  ر صورتی که 
کمیته ویژه بررسی ارزهای 

د  ولتــی به ایــن جمع بند  ی 
برسد   که عد  م بازگشت ارز د  ولتی 

تخصیص یافته به شرکت ها، عمد  ی و یا 
تخلف بود  ه، این پروند  ه ها به قوه قضائیه 

ارســال خواهد   شد  .
این د  رحالی است 
که  روزنامه شرق 
29 تیر، با اشــاره 
از  نامــه ای  بــه 

رئیس د  فتر حسن روحانی گزارش د  اد  ه 
بــود   که یک میلیــارد   د  الر ارز د  ولتی 
که بــرای وارد  ات د  ارو و کاالهای 
اساســی پرد  اخت شــد  ه بود  ، 

»گم شد  ه است.«

 این ماجرای پد  رســازی هم برای خود  ش 
د  اســتانی شــد  ه. هر روز خبری منتشــر 
می شــود   مبنــی بــر اظهار فضــل، خبر 
د  رگذشــت، نام گذاری خیابان و... از سوی 
یــک به اصطالح پد  ر! تمامی هم ند  ارد   این 
د  اســتان. به عد  د   علوم و فنون،یک پد  ر به 
جامعه عرضه شــد  ه. د  ر میان علوم مختلف 
اما، حوزه ارتباطات، روزنامه نگاری و روابط 
عمومی، به لحاظ کمی صاحب بیشــترین 
عنوان پد  ر است. شاید   چون ما رسانه ای ها 
وســایل ارتباط جمعــی از روزنامه و مجله 
تا راد  یــو و تلویزیــون را د  ر اختیار د  اریم 
پد  رهــای بیشــتری بــرای خود  مان خلق 
کرد  ه ایم تا یــک وقت خد  ای نکرد  ه بی پد  ر 
نمانیم. االن شما ببینید  ، کاظم معتمد  نژاد   
پد  ر علم ارتباطات است، به باقر ساروخانی 
می گوییــم پــد  ر علــم جامعه شناســی و 
ارتباطــات، علی اکبر فرهنگــی را پد  ر علم 
مد  یریت رســانه و ارتباطات لقب د  اد  ه ایم 

آنالین  یونس شکرخواه پد  ر روزنامه نگاری 
است، حمید   نطقی و میرزابابا مطهری نژاد   
هــر د  و عنوان پد  ر روبط عمومــی ایران را 
یــد  ک می کشــند  ، علی اکبــر جاللی پد  ر 
فناوری اطالعات اســت، شــاهرخ حاتمی 
پد  ر فتوژورنالیســت ها و ناصرعلی سعاد  ت 
هــم پــد  ر اینترنت ایران. خطــاب من د  ر 
این یاد  د  اشــت به هیچ روی به این اساتید   
نیست؛ بسیاری از این چهره ها حق استاد  ی 
بر گرد  ن مــن د  ارند   و حتما علم ارتباطات 
روابــط عمومــی و روزنامه نــگاری بد  ون 
کوشــش های این افراد   یک جــای خالِی 
بزرگ د  اشت. مخاطب این یاد  د  اشت بعضی 
از شاگرد  ان، روزنامه نگاران و باد  مجان د  ور 
قاب چین هایی است که هر روز یک صفت 
»پد  ر« پشــت اسم اساتید  مان می گذارند   و 
آنقد  ر گاهی آش را شور می کنند   که بعضا 
صد  ای خود   این اســاتید   هم بلند   می شود  . 
البته طبیعی اســت که برخــی این لقب 
پد  ری را بســیار هم می پسند  ند   و چه بسا 
که پشــت این پد  ر شد  نشان مذاکراتی د  ر 
کار باشــد  ؛ البته ما با این استثناها کاری 
ند  اریم و قاعد  ه برایمان مهم است.قاعد  ه ای 
که می گوید   این د  ستگاه پد  رسازی را یک 
جایی باید   ســرجایش نشاند   و اجازه عرض 

اند  ام بیش از این به آن ند  اد  . 
اتفاقا این مــا روزنامه نگارها بود  یم که این 
سنت پد  ر ســازی را ایجاد  ، تثبیت و تد  اوم 
بخشــید  یم و کار را به جایی رساند  یم که 

ایــن روزهــا د  ر 
سطح رسانه ها 
و حتی مراکز 
و  د  انشگاهی 
عالی  آموزش 

عناوینــی  بــا 
شیمی  پد  ر  چون 

پد  ر  فیزیــک،  پد  ر 
پد  رها  و ســایر  ریاضی 
برای علوم مختلف روبرو 
یــک  هســتیم.موضوع 
بد  ون  و  توخالــی  عنوان 

پشتوانه نیســت که از آن 
بگذریــم و بگوییــم ماللی 

نیســت. شــما وقتی به یکی 
عنــوان پد  ری می د  هــی، نوعی 

هالــه تقد  یس د  ور آن می کشــی 
نوعی تقد  س بــه او می د  هی، د  یگر د  ر این 
صورت نه می توانــی از او انتقاد   کنی و نه 
می توانی تشکیکی به د  ید  گاه ها و نظریاتش 
وارد   کنی. موضوع اصــال با طنز و مطایبه 
ارتباطــی ند  ارد   و اتفاقــا خیلی هم جد  ی 
اســت. مگر می توانی پد  ر یک علم باشــی 
و اشــتباهی کنی یا نظریه غلطی را مطرح 
کنی؟ حاشا و کال! اینگونه می شود   که یک 
علم یا رشته تخصصی د  رجا می زند   و مد  ام 
روی شانه های کسی جلو می رود   که ممکن 
اســت او هم مثل خیلی های د  یگر اشتباه 
کند   یا نظریه ای را مطــرح کند   که محل 

اشــکال باشد  . 
ایــن  د  ر 
ت  ر صــو
د  انشــجویان 
عالقمنــد  ان  و 
مــد  ام  حــوزه  آن 
باید   بــه فالن پد  ر 
و  بد  هند    ارجــاع 
از او فکــت علمی 
اینگونه  بیاورنــد  . 
نمی توان اساســا روی نظریات و 
د  ید  گاه هــای او ان قلــت و اما و اگر 
آورد   و آنهــا را به حوزه نقد   و چالش 
پد  رِی  وقتی عنوان  کشــید  . همچنین 
یک علــم یا تخصــص را به فرد  ی 
بد  هی، عمــال به او حــق مالکیت 
د  اد  ه ای. حــِق آب و گل. حقی که او 
را مجاز می کند   نگاه پد  رساالرانه  خود   را به 

آن حوزه یا رشته تزریق کند  . 
نگاهی که اساســا نبایــد   جایی د  ر فضای 
آکاد  میــک به ویژه د  ر حــوزه ارتباطات و 
روزنامه نگاری د  اشــته باشد  .بیاییم حد  اقل 
ما روزنامه نگارها و اهالی ارتباطات و روابط 
عمومی بســاط پد  ری را از حوزه خود  مان 
یک بار برای همیشــه برچینیم و به جای 
تک صد  ایی، چنــد   صد  ایی و تکثر را رواج 
د  هیم. امید   که چنین کنیم و چنان شود  . 
این مطلب را ما ننوشــتیم پژمان موسوی 

د  ر شرق نوشت.

ماجرای پد رسازی د استان شد ه

اسلام را پله قرار د  اد  ه ایم

د ستی را که نمی توانی گاز بگیری ببوس

گم شد  ه یا گم نشد  ه است ؟

الکســی ســولینکوف 
شــاهزاد  ه روســی که 
و چند    حــد  ود   صــد   
ســال قبل بــه ایران 
مســافرتی کــرد  ه د  ر 
خــود    ســیاحت نامه 
هم وطنانمان  د  ربــارۀ 
می نویسد   :د  روغ طوری 
د  ر عاد  ات و رسوم این 
مرد  م ریشه د  وانید  ه که 
اگر احیانا یــک نفر از 
آنها د  روغ نگوید   رسما 
از شما جایزه و پاد  اش 
میخواهــد   ...، گویــی 

د  روغگویی ناخوشــی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم هایشان شاهد   
بزرگ این امر ....، شما قسم هایشان را ببینید   سخن راست که احتیاج به این 
همه قســم ند  ارد   :به جان تو ، به جان خود  م ، به مرگ اوالد  م ، به روح پد  ر 
و ماد  رم ، به ســر شــاه ، به جقه شاه ، به ریش ، به سبیل ، به سالم وعلیک 
بــه نان ونمک ، به پیغمبر ، به ائمــه ، به قبله ، به د  وازد  ه امام و هر آنچه که 
به زبانشــان بیاید   به راحتی سوگند   میخورند   تا تنها د  روغ خود   را به کرسی 

بنشانند  ....

حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس 
د  رباره حضور وزیر کشور و معاونانش د  ر جلسه  این کمیسیون 

گفت : ایوب ســلیمانی، جانشین فرماند  ه نیروی 
انتظامی، گزارشــی د  رباره افزایش سرقت د  ر 
کشور ارائه د  اد  . بنابر همین گزارش، جانشین 
فرماند  ه پلیس ایران گفته است د  ر سال 97 

میزان »ســرقت های ُخرد  « نســبت به سال 
قبلش 30 د  رصــد   افزایش یافتــه و از همین رو 
قرارگاهی برای مقابله با این سرقت ها تشکیل شد  .

 به جان تو ، به جان خود م ، 
به مرگ اوالد م

افزایش سرقت های خرد   د  ر کشور

تحلیلیات

تحلیلیات

امامزاد ه های غیرموثق

مسابقه برای چاپید  ن مرد  م
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نمی د  انــم تابحــال ایران مــال را از نزد  یک 
د  ید  ه اید   یا نــه. د  ر جایی خوانــد  م که این 
یکی از پنج مال بزرگ د  نیاســت. ایران مال 
کلکســیونی ســه بُعــد  ی از مد  رنترین تا 
سنتی ترین هنرهای معماری است. ساخت 
این بنای ناتمام از ســال 89 شــروع شد  ه 
اســت. از د  ولت محمود  . از همان زمانی که 
پول های بی زبان نفت ســرازیر شد   و آنهایی 
کــه زرنگ بود  ند   از آن خــوان یغما نصیب 
خود   را برد  اشــتند  . اگرچــه محمود   به آن 
بقیه ای که زرنگ نبود  ند   چهل و پنج هزار و 

پانصد  تومان التفات و عنایت می کرد  !
د  ر آن سوی د  یگر تهران باستی هیلز نشان 
همان د  وره را د  ارد  . یعنی د  وره ای که سیلی 
بنیان کن آمــد   و اقتصاد   و فرهنگ و اخالق 
ایرانیان را شست و رفت!د  وره ای که د  ر طول 
بیش از یک قرن اکتشــاف نفــت د  ر ایران 

سیاه تر و نکبت تر از آن د  وره وجود   ند  ارد  .
ایران مال پر از ابنیه ی زیبا اســت که هوش 

از ســر بیننــد  ه می پراند  . قطعــاً برخی از 
سازند  گانش قصد   خد  مت به وطن د  اشته اند   
و یا د  ارند   اما د  ر مملکتی که تولید   آن نفت 
اســت و نزد  یک به هفتاد   ســال اســت که 
این تنها تولید  ، ملی شــد  ه است این حجم 
از ســرمایه چگونه به د  ست آمد  ه و انباشت 
شد  ه اســت که بوســیله ی آن باستی هیلز 
و ایران مــال ســاخته می شــود  ؟ مگر آنکه 
سازند  گان مد  ارکی نشان د  هند   که این پول 
را از تجارتی پاک یا تماماً از اقتصاد  شان د  ر 
خارج کشــور آورد  ه انــد   و مالیات آن را هم 
د  اد  ه اند  .ما از نظام کاپیتالیستی آمریکا حرف 

نمی زنیم که د  ر آن، اپل و مایکروســافت 
و آمازون، از صفر بنیانگذاری می شــوند  . 
صاحبان آنها بــرای چند  ین د  هه قد  م به 
قد  م جلو می روند  . محصوالت مشخصی را 
تولید   می کنند  . آن هــا را تبلیغ می کنند  . 

با همترازان خود   رقابــت می کنند  . کاالی  
خود   را نهایتا می فروشــند  . مالیاتشــان را 
بــه د  ولت می د  هند   و بعد   کم کم می شــوند   
غول های نظام ســرمایه د  اری. ما از کشوری 
ســخن می گوییم که تولید  ش تقریباً فقط 
نفت اســت و اگر چیز و میــز د  یگری هم 
تولید   می کند   وابســته به نفت است )یا اگر 
نیست آنقد  ر نیست( اما نفتی که ملی شد  ه 
اســت و آخرین روز هر سال د  ر بزرگد  اشت 
آن تعطیل می شــود  . احمد  ی نــژاد   قهرمان 
این د  وره ی نکبت و رســوایی است. همان 
احمد  ی نژاد  ی که برای پیشــوازش ملت را 

با اتوبوس جمع می کرد  ند    و امت همیشــه 
د  ر صحنــه هنگام د  ید  نش فریــاد   می زد  ند   
مالک اشتر علی به شــهر ما خوش آمد  ی. 
ائمــه ی محترم  همان احمد  ی نــژاد  ی که 
جمعــه د  ر خطبه ها د  عایش می کرد  ند   و د  ر 
تأیید  ش خــواب صالحین را نقل می کرد  ند  . 
همان احمد  ی نــژاد  ی که با روی کار آمد  ن 
او، حکومت یکد  ســت شــد   و غیــری د  ر 
میانه نبود  . و اکنــون همه آن اتوبوس د  ارها 

و امام جمعه هــا و ســایر حامیانش راســت 
راســت د  ر جامعه می گرد  ند   بی آنکه چیزی 
را به روی خود   بیاورند  ! فاجعه اینجاست که 
همین احمد  ی نژاد   امروز د  ر بین بسیاری از 
مرد  مان محبوب شد  ه است. کسی که ثروت 
مستضعفین را به مستکبرین بخشید   ملجاء 
و پناه و امید   مســتضعفین شد  ه است.البد   
می گویید   چرا د  ارم ایــن حرفهای کهنه را 

برای هزارمین بار تکرار می کنم؟ 
چون د  وباره کشــور د  ارد   به سمت یکد  ست 
شــد  ن مطلق پیــش می رود   اما نــه از نوع 
اســت؟ چون  بد    اطالق  احمد  ی نژاد  ی.چرا 
قد  رت بشــری ذاتی شــر د  ارد  . اگــر مهار 
نشود  ، وحشــی و ویرانگر می شــود  . بنیان 
فســاد  ، سست است. نمی شــود   کشوری را 
با فســاد   آباد   کرد  . نمی شود   بد  ون شفافیت 
را  باعظمت  یــک ســازه ی  پایه های 
باال برد  . باال برود   شــیطانی می شود  . 
ســپس توفانی می آیــد   و همه چیز 
انــگار که هیچکس  را د  ر می نورد  د  . 
د  ر این خانه ها و ســراها و سرســراها 
نبود  ه است! هرچه فساد   گسترد  ه تر کل 
یک جامعه یا یک ملت یا یک کشــور د  ر 
معرض انهد  ام و نابــود  ی قرار می گیرند   و 
عذاب د  ر انتظار آن جامعه است. آن عذاب 
می تواند   هرچیزی باشــد   حتــی مثاًل یک 
موجود   مزخرف به نــام ترامپ! این مطلب 
را ما ننوشتیم محمد  حسین غیاثی د  ر 

تحلیل اجتماعی نوشت.

د  ر د  ولت محمود  

از همان زمان پول های بی زبان نفت 

زند  گی ســوپر الکچری د  ر باال شهر تهران که حتی نشریه 
های آمریکایی به آن واکنش نشــان د  اد  ند   و اذعان کرد  ند   
باالشهریهای تهران از مولتی میلیارد  رهای آمریکا الکچری 
ترند  ! .مگامالهای الکچری کــه قیمت اجناس آنها به د  الر 
است و اجناس زیر 200 میلیون ند  ارند  ! برخی از این مولتی 

میلیارد  رها برای عروســک شبیه خود  شــان 100 میلیون 
پول می د  هند  ! آنها وارد   د  ســتگاهی مخصوص می شوند   و 
بعد   3 ثانیه بیرون می آیند  ! بعد   عکس به آلمان فرســتاد  ه 
می شــود   و عروسکش به ایران می آید  !  ماشین های فوق 
نجومی که هزینه د  ور د  ور یک شــب آن از د  ســتمزد   یک 

سال یک کارمند   بیشتر اســت! میزان بنزینی که د  ر د  و 
شــب د  ور د  ور کرد  ن د  ر باال شــهر تهران مصرف می شود   
حد  ود   یک میلیون لیتر برآورد   شــد  ه اســت! که بیشتر از 
اند  ازه مصرف یک روزه بنزین د  ر یک اســتان بزرگ ایران 
است! .آرایشگاههای مرد  انه و زنانه ای که هزینه یک اصالح 
د  ر آنها یک میلیون تومان اســت! باشگاههای ورزشی که 
ورود  ی آنها 800 هزار تومان است! برخی از این باشگاهها 
به ترد  میل زیر آب و باران مصنوعی مجهز هستند  !.رستوران 
هایی که مرغابی را روی خود   میز جلوی مشتری سرو می 

کنند   و قیمت هر وعد  ه غذا کمتر از 200 هزار تومان .

لاکچری ترند 

از مولتی میلیارد رهای آمریکا 

تحلیلیات

 د  ر جلســه شورای عالی اد  اری، د  اشتن حد  اکثر 4۵ سال برای تصد  ی 
ســطوح »مد  یریت عملیاتی و مد  یریت پایه«، حد  اکثر 47 سال سن 
برای ســطوح »مد  یریت میانی« و حد  اکثر ۵0 سال سن برای سطوح 

»مد  یریت ارشد  « به تصویب رسید  .

کاهش سن تصد  ی سطوح مد  یریتی 

احمد   توکلی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام: مد  یران ایران 
خود  رو و سایپا به نمایند  گان مجلس باج می د  هند   تا بمانند  !.افراد  ی 
که ایران خود  رو و ســایپا اد  اره می کنند   افراد   تازه به د  وران رسید  ه 
نیســتند  . روش این افراد   این است که باج می د  هند   تا بمانند  .این 
افــراد   باج را به نمایند  گان مجلس فرصت طلب، رانت خوار و زیاد  ه 
خواه می د  هند  . گاهی برخی از نمایند  گان یک لیستی از افراد   برای 
استخد  ام د  ر شرکت های خود  روسازی می د  هند   و این افراد   اطاعت 

می کنند  .

باج می د هند  تا بمانند !

د  ولت  تقنینی  معاون  خباز 
گفت  نمایند  ه  یــک  یازد  هم: 
همسرم با مد  رک لیسانس عضو 
هیات علمی شــود   تــا امضای 

استیضاح را پس بگیرم.
اشرفی اصفهانی عضو هیات 
د  ولت  اد  اری  تخلفات  بد  وی 
یازد  هم: برخــی از نمایند  گان 
"کارچاق کن" هستند  .  مجلس 
»آپارتمان می گیرند   تا استیضاح 
نکنند  «، » از وزرا خواســته اند   
تــا امتیــاز معد  ن بــه فرزند   و 
د  اماد  شــان بد  هند  «،»بــاج می 
گیرند   تا به ماند  ن فالن مد  یر د  ر 
ســمتش کمک کنند  « و ...این  
اتفاقاتی  از  گوشــه ای  جمالت 
اســت که گفته می شــود   زیر 

پوست بهارســتان رخ می د  هد   
بیرون  به  و گاهی زمزمه هایش 
از د  یوارهــای بتنی مجلس د  رز 
بد  ه  و  معامالت  پید  ا می کنــد  . 
و بســتان هایی که گاهی میان 
نمایند  گان مجلــس و وزرا رخ 
می د  هد   و گاهــی بین نمایند  ه 
و آن مد  یر باالد  ستی د  یگر. بد  ه 
نقل  روزها  این  بستان هایی که 

محافل شد  ه اند  .

کارچاق کن هستند 

بازنشسته های شاغل د  ر هلد  ینگ 
نفتــی خلیــج فــارس حد  اقل 
ماهانه 32 میلیون تومان حقوق 
عملیــات  می گیرند  !!.شــرکت 
غیرصنعتــی پــازارگاد   که یکی 
از شــرکت های تابعــه هلد  ینگ 
خلیج فارس است و مد  یرعامل و 
اعضای هیات مد  یره آن هم شخصا 
توسط وزیر نفت تعیین می شود  ، 
با بکارگیری افراد   بازنشســته و 
نجومی  حقوق هــای  پرد  اخــت 
)حد  اقل 22 میلیون تومان( رکورد   
پرد  اخت حقوق های  د  ر  جد  ید  ی 
نجومی به جا گذاشته است. افراد   
بازنشســته ای که د  ر این شرکت 
مد  یریت را د  ر د  ست د  ارند   عالوه 

بر د  ریافت چنین حقوقی، حقوق 
بازنشســتگی خود   را نیز ماهانه 
د  ریافت می کنند   که میانگین این 
پرد  اختی، میلیون ها تومان د  ر ماه 
است. به بیان ساد  ه تر، یک مد  یر 
بازنشســته د  ر شــرکت پازارگاد   
ماهانه حد  اقل 32 میلیون تومان 
د  ریافتی د  ارد   که این مبلغ جد  ای 
از پاد  اش ها و موارد   د  یگری است 
که د  ر صورت حســاب های مزایا 
ذکر نمی شــود  . محمــد   مهد  ی 
رحمتی معاون سابق برنامه ریزی 
وزارت نفت و حبیب اهلل بیطرف 
معــاون کنونی وزیــر )وزیر نیرو  
د  ولت اصالحــات ( عضو هیات 

مد  یره این شرکت هستند  .

حقوق بازنشستگی 32 میلیون تومانی

کسری سبد   معیشت خانوار از 4 میلیون و 
900 هزار تومان هم گذشت؛ برای زند  گی 
کرد  ن باید   7 میلیون تومان د  رآمد   د  اشته 

باشید  !.
سبد   معیشــت خانوار از مرز ۶ میلیون و 
900 هزار تومان هم گذشــت؛ به عنوان 
نمونه، فقــط د  ر خرد  اد   مــاه، هزینه های 
زند  گــی 42۶ هــزار تومان زیاد   شــد   و 
 4 از  کارگــران،  مــزد  ی  عقب ماند  گــی 
میلیون و 900 هزار تومان هم گذشــت! 
با اســتناد   به آخرین د  اد  ه های مرکز آمار 
ایران و همچنین جد  اول غذایی انســتیتو 
پاســتور ایران، ســبد   معاش برای خرد  اد   
ماه محاســبه شد  ه که براســاس جد  ول 
فوق و با احتســاب میانگین اند  ازه خانوار 
که 3.3 نفر اســت، هزینه هــای خوراکی 
یک مــاه خانوار حــد  ود   7 میلیون تومان 
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قانون کار است.

اوایل سال 97 سید   ابراهیم سقایی فومنی به د  لیل عملکرد   
ضعیف و حاشــیه های فراوان از مد  یرعاملی پتروشــیمی 
فارابی از زیر مجموعه های شستا استعفا د  اد  .سید   ابراهیم 
سقایی فومنی خواهرزاد  ه محمد   باقر نوبخت معاون رئیس 

جمهوری بود  ه که د  ر بررسی لیست اعضای هیئت مد  یره 
شرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام او 
و برخی از خویشــاوند  ان و وابستگان سیاسیون و مقامات 
حاضر د  ر شــرکت های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار به 

صد  ر رسانه ها راه یافت.
بعد   از اســتعفا، وی به عنوان رئیس و عضو هیئت مد  یره 
این شــرکت منصوب شد  . ســقایی با سفارش د  ائی خود  ، 
شــهریور ســال 97 به عنوان قائم مقــام و عضو موظف 
پتروشــیمی غد  یر منصوب شد  . وی بعد   از اینکه نتوانست 
مد  یرعاملــی پتروشــیمی غد  یر را بگیرد   باز هم با فشــار 

د  ائی خود   توســط تقــی زاد  ه مد  یرعامل ســابق صند  وق 
بازنشســتگی به عنوان مد  یرعامل توسعه انرژي پاد   کیش 
)تاپکو( از زیر مجموعه های پتروشیمی جم منصوب شد  .

جالب تراینکــه از زمان انتصاب وی بــه عنوان مد  یریت 
عاملی تاپکو د  ر اســفند  ماه سال گذشــته تا اکنون هیچ 
خبری د  ایر برانتصاب وی به این سمت د  رفضای رسانه ای 
د  ست به د  ست نشد  ه است.شــنید  ه شد  ه است این روزها 
سقایی با نزد  یک شــد  ن به فیاض زاهد  ، مشاور و د  وست 
نزد  یک محمد   شــریعتمد  اری وزیــر کار، د  ورخیزی برای 

مد  یرعاملی تاپیکو کرد  ه است.

کسری سبد   معیشت خانوار

سه پست د ر کمتر از یک و نیم سال 

به قول بعضی ها
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صاد  قــی نمایند  ه مرد  م تهــران د  ر مجلس: 
امروز رقبای د  ولت بــه جای اینکه یک صد  ا 
د  ر برابر د  شــمن خارجی بایستند  ، زمان را 
برای تســویه حســاب های سیاسی مناسب 
د  ید  ند  . بارها گفتــه ام آمریکا به عنوان یکی 
از طرف هــای برجــام عهد  شــکنی کرد  ه و 
چرا ما این د  ولــت را باید   مورد   مذمت قرار 
د  هیم. تفــرق و چند   صد  ایی د  ر حال حاضر 
به ضرر منافع ملی است. امروز رقبای د  ولت 
بــه جای اینکــه یک صد  ا د  ر برابر د  شــمن 
خارجــی بایســتند  ، زمان را برای تســویه 
حساب های سیاسی مناسب د  ید  ند   و د  ست 
به عمل می زنند  .شــاید   مصلحت نباشد   که 
ایــن موضوع را باز کنم، امــا زمانی با د  کتر 
ظریف یــک گفت وگو خصوصی د  اشــتیم، 
ایشــان به قد  ری  به د  لیل کارشــکنی ها و 
چــوب الیی چرخ  برجام گذاشــتن ها، د  رد   

و د  ل د  اشــتند   که به  ایشان گفتم باید   یک 
چاهی را پید  ا کنید   و با آن د  رد   و د  ل کنید  .
کارشکنی هایی که آقای ظریف د  رباره آن ها 
گفتند  ، نبود   شــاید   امروز برجام می توانست 
به معاهد  ه ای غیرقابل بازگشتی تبد  یل شود  .

مطابق بنــد   3۶ برجام ملت ایران حق د  ارد   
اگــر طرف های د  یگر به تعهد  ات خود  شــان 
عمل نکنند  ، متناســب با آنها اقد  ام و د  ست 
به کاهش جزئی و یا کلی تعهد  اتش د  ر این 
معاهد  ه بزنند  ، د  ر واقــع ایران د  ر چارچوب 
آنچه که برجام به او اجازه د  اد  ه، د  ســت به 
اقد  ام زد  ه است.اقد  ام ایران از لحاظ حقوقی 
کامال موجه اســت و آنچه کــه انجام د  اد  ه 
نقض برجام نیســت و د  قیقا د  ر جهت مفاد   
این معاهد  ه بین المللی قد  م گذاشــته است. 
باید   ببینیم اروپــا د  ر قبال اولتیماتومی که 
ایران بــه آن د  اد  ه چگونه عمــل می کند   و 

اگر مشــاهد  ه کنیم به تعهد  اتش جامه عمل 
نمی پوشــاند  ، این کامال حق ایران است که 

تد  ریجا و یــا کال تعهد  اتش را به طور کامل 
کاهش د  هد  .

یکی از معروف ترین مستشــاران آمریکایی د  ر 
تاریخ معاصر ایران آرتور میلِســپو است. او د  و 
بــار د  ر ایران خد  مت کرد  ، یک بار ســال های 
1301 تــا 130۶ د  وران رئیس الوزرایــی و د  و 
سال نخســت پاد  شــاهی رضاخان و بار د  وم، 
پس از عــزل رضاخان، ســال های 1321 تا 
1323. میلسپو د  ر د  وران اول خد  متش رئیس 
کل مالیه و بار د  وم ریاســت کل د  ارایی بود  . او 
پس از حضور اولش د  ر ایران، کتابی نوشــت 
و گــزارش مفصلی از مأموریتش د  ر ایران ارائه 
د  اد  . این کتاب با عنوان »مأموریت آمریکایی ها 
د  ر ایران«بــا ترجمۀ ابوترابیان پیش از انقالب 
منتشر شــد  . میلســپو صفحاتی از کتابش را 
به شــرح »روحیات ایرانی ها« اختصاص د  اد  ه 
است. پیش از هر چیز، آنچه د  ر روایت میلسپو 
جلب توجه می کنــد  ، نگاه منصفانه، د  موکرات، 

انساند  وســتانه و غیرنژاد  ی اوســت. او هرگز 
د  رگیر انگاره های نژاد  ی نیست؛ میلسپو رفتار و 
منش ایرانیان را معلول ساختارهای کلی حاکم 
بــر ایران، به خصوص ســاختار اقتصاد   زراعی 
ایران می د  اند  . او می کوشد   نیکی های ایرانیان 
را نیــز باد  قت بیان کند   و نــگاه منصفانه اش 
تحســین برانگیز است.اما میلســپو به برخی 
معایــب ایرانی ها نیز اشــاره می کند   که باید   
اعتراف کنیم د  رســت تشخیص د  اد  ه است. او 
می گوید  :»د  و کیفیــت اجتماعی که به ند  رت 
د  ر ایران یافت می شــود  ، پشــتکار و وجد  ان 
کار اســت. حقیقت این اســت که کم کاری، 
غیرفعال بود  ن و امــروز و فرد  ا کرد  ِن ایرانی ها 
بســیار تأثرانگیز اســت. یک ایرانی کارهایش 
را با آرامــی و با فراغ خاطر انجــام می د  هد   و 
توجه او به فلســفه و اد  بیات خیلی بیشــتر از 

امور شغلی اش اســت. اغلب اوقات خود   را به 
صحبت کرد  ن، مخصوصاً د  ربارۀ سیاست تلف 
می کند  . حرف های او بیشتر مربوط به مسائل و 
اشخاصی است که اصوالً ربطی به کار او ند  ارند  .
یکی از مهم ترین معایب کارمند  ان ایرانی تعلل 
و ناتوانی آن ها د  ر مواجهه با مشــکالت است. 
شــرکت کنند  گان د  ر کنفرانس هــا به ند  رت 
کسانی اند   که کارد  ان باشــند   و برای تحمیل 
نظرات خود   پافشــاری کنند  . این اشــخاص 
با کمــال میل با هــر پیشــنهاد  ی که باعث 
عقب افتاد  ن کارها و بی نتیجه شد  ن تصمیمات 
شــود  ، موافقت می کنند  .ایرانی ها به هیچ وجه 
خود   را برد  ۀ ســاعت نمی د  اننــد   و برای وقت 
ارزشــی قائل نیستند   و به طور کلی زند  گی را 
به صورت اوقات حساب شد  ه ای از زمان د  ر نظر 

نمی گیرند  ... 
د  ر قهوه خانه ها و کاروانسراها، د  ر کنار خیابان ها 
و جاد  ه ها گروه گروه از مــرد  م ایران لم د  اد  ه و 
صحبــت می کننــد   و قلیان می کشــند  . د  ر 
پیاد  ه روهــا یا کنار جاد  ه هــا اغلب به کارگران 
یــا کشــاورزانی برمی خوریم که زیــر آفتاب 
خوابید  ه اند  . ایرانی ها د  ر هر کاری که د  اشــته 
باشــند  ، عجلــه ای د  ر انجــام آن ند  ارند  . اگر 
کنفراسی بناست ســاعت چهار تشکیل شود  ، 
کار خــود   را ســاعت پنج ونیم آغــاز می کند  .

تعطیالت بی شمار، خواب نمیروز. تعد  د   نوکران 
غیرضــروری و باالتر از همه د  ود  لی و تعلل. را 
می توان عوامل فرضــی د  ر ایجاد   تنبلی مرد  م 
د  انســت. ولی تا جایی که می د  انم این عوامل 

مبتال بِه کشورهایی اســت که بر پایۀ اقتصاد   
کشاورزی زند  گی می کنند  . تنها صنعت اساسی 
و گسترد  ۀ ایران کشاورزی است، ولی مشکالت 
حمل ونقل کم وبیش از گسترش آن جلوگیری 
کرد  ه و به همین علــت قد  رت خرید   مرد  م به 
آهستگی افزایش می یابد  .حس میهن پرستی و 
مســئولیت اجتماعی د  ر اغلب ایرانی ها تکامل 
نیافته اســت. هزاران ایرانی برای امور مختلف 
بــه وزارت مالیه مراجعــه می کنند   که اغلب 
بجز اد  عای مالی یا توصیه برای براد  ر، پســر، 
براد  رزاد  ه یا د  رخواست تخفیف مالیاتی انتظار 
د  یگری ند  ارند  . این عد  ه حاضرند   برای رسید  ن 
به خواستۀ خود   حقیقت را ند  ید  ه بگیرند   و جز 
به منافع خود   و خانواد  ۀ خویش به چیز د  یگری 

توجه ند  ارند  .
او با نگاهی ســاختارگرایانه و جامعه شناختی 
می گوید   نابســامانی د  ر رفتــار مرد  م، به علت 
ناتوانی ذاتی مرد  م نیســت، بلکه »ناشــی از 
وضع سیاســی و اد  اری ایران اســت«؛ و اد  امه 
می د  هد  : »وقتــی قانونی ضمانت اجرا ند  ارد   یا 
اصاًل وجود   ند  ارد  ، وقتی وزرا ناگزیر از خرید  اری 
مقام خود   هســتند  ، وقتی وجــد  ان عمومی و 
حس میهن پرســتی فقط حرف اســت، وقتی 
حقــوق کارمند  انی که مالیۀ مملکت د  ســت 
آن هاســت کمتر از هزینۀ زند  گی آن هاست... 
وقتی د  ولت زیر فشــار سیاست های خارجی 
مجبــور به تأمین منافع آن هــا ]= خارجیان[ 
گرد  د  ، وگرنه بایســتی منتظر مصیبت باشد  ... 
وجود   ناگواری و نابســامانی اوضاع مالی ایران 
زیاد   هم تعجب آور نیســت، اگر این شرایط د  ر 
 کشور د  یگری هم باشــد  ، به همین سرنوشت 

مبتال خواهد   شد  .

صاد  ق خرازی؛ مشاور ارشــد   رئیس د  ولت اصالحات:کد  ام 
عقل ســلیمی حکــم می کند   با رژیم و ســاختار د  ولتی که 
فقــط د  ر قوه مخیله او جنــگ و زورآزمایی ارجحیت د  ارد  ، 
پای میــز مذاکره نشســت. اروپایی ها توان اجــرای برجام  
را ند  ارنــد  . د  ولــت روحانــی فاقــد   انســجام د  وران بحران 
اســت.روحانی عمــاًل جهانگیری را کنار گذاشــته اســت 
جهانگیــری د  ر د  ولت د  وازد  هم مهجور شــد  ه.اصالح طلبان 
 د  ر تبییــن مواضع خود   عاجز هســتند   و  اصالحات نیاز به 

پوست اند  ازی د  ارد  .

وزیر امور خارجه ظریف : د  ر گفت و گو با شبکه ان بی سی 
آمریکا ،ایران و آمریکا به رویارویی نظامی با یکد  یگر نزد  یک 
نیســتند   اما از نظر ما، اعمال تحریم مصد  اق جنگ اســت؛ 
جنگی که هد  ف آن غیرنظامیان هســتند  .ما به د  نبال تنش 
نیستیم اما چنانچه مورد   تعرض قرار بگیریم، د  ر د  فاع از خود   
ترد  ید   نخواهیم کرد  .این آمریکاســت که د  ارد   با آتش بازی 
می کند  . افزایش سطح غنی ســازی راه حلی است که برجام 
د  ر صــورت تخطی طرف مقابــل از تعهد  اتش پیش روی ما 
قرار د  اد  ه و ما قبل از انتخاب این راه حل یکسال صبر کرد  یم.

د  اد  رس شــعبه ســوم د  اد  گاه عمومی بخش چهاربــاغ: چهار عضو 
شــورای شــهر به عنوان کارگر فضای سبز از ســال 94 تا 97 از 
شهرد  اری چهارباغ و اند  یشه حقوق د  ریافت کرد  ه و برای آنان سابقه 

بیمه لحاظ شد  ه بود   که این افراد   احضار یا بازد  اشت شد  ه اند  .
یک باند   بــزرگ جعل مد  ارک د  انشــگاهی 
شناســایی و بــا همکاری مراجع د  ســتگاه 
قضایی کشــور، شــبکه عاملین و تعد  اد  ی 
از متهمیــن نیــز به همــراه کلیــه اد  وات 
متخلــف  د  فاتــر  و  د  ســتگیر   مجرمانــه 

پلمپ شد  .
عاملین از سال 138۵ به صورت حرفه ای و 
شبکه ای د  ر ســطح کشور فعالیت د  اشته اند   
و با راه اند  ازی د  فاتر متعد  د   د  ر اســتان های 

مختلف و سایت های جعلی استعالم 
مد  ارک د  انشــگاهی نسبت به صد  ور 
مد  ارک جعلی مهم د  ر مقاطع متعد  د   
تحصیلــی د  ر قبــال د  ریافت هزینه 
تــا 100 میلیون تومــان )برای هر 
مد  رک( اعم از مد  ارک تحصیلی و… 
به منظور استفاد  ه د  ر د  اخل و خارج از 
کشــور اقد  ام و د  ر بسیاری از جوامع 

نیز سرمایه گذاری می کرد  ند  .

 باند   بزرگ جعل 
مد  ارک د  انشگاهی 

پایانی جز خفت ند ارد 

چاهی را پید  ا کنید   و با آن د  رد   و د  ل کنید  

خلقیات ایرانیان 

د  ریافت حقوق 

به عنوان کارگر فضای سبز 

رهبر انقالب خطاب به ائمه جمعه: ســر سفره اصحاب ثروت و 
قد  رت تا می توانیم حاضر نشــویم مراقب نزد  یکان و فرزند  ان خود   
باشــید  !از رفتن ســمت اصحاب ثروت و قد  رت اجتناب کنید  ؛ سر 
ســفره  اصحاب ثروت و قد  رت تــا می توانیم حاضر نشــویم. نامه 
امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف را که یاد  تان هست. حاال ما توقع 
ند  اریم؛ نه عثمان بن حنیف د  ر بین ما هســت، نه وضع ما با حضرت 
قابل مقایسه است، ولی می توانیم این را برای خود   قرار د  هیم که به 
طبقات اشراف نزد  یک نشویم. این موجب د  ور شد  ن از تود  ه و عامه  
مرد  م اســت.توصیه  سلوکی این اســت که از رفتن سمت صاحبان 
قد  رت و ثروت و کســانی که زبان چــرب و نرم د  ارند   پرهیز کنید  . 
بعضی از این نود  ولت ها که به ثروت رسید  ه اند   و د  نبال یک حاشیه  
امن هستند  ، سراغ ائمه جمعه و شاخصان روحانیت می روند  . اینجا 
باید   حواس جمع باشــد  .یکی د  یگر از موارد   مهم سلوک عملی که 
ائمه  جمعه باید   مراقبت کنند  ، مراقبت از نزد  یکان و فرزند  ان اســت 
که اینها د  چار اشــکالی نشوند  . آن کســی که سراغ شما می آید   و 
شما رد   می کنید  ، ممکن است سراغ فرزند   شما بیاید   و از آن طریق 

نفوذ کند  . 

ایرانی ها د  ر ۶ ماهه نخست سال 2019، د  ر زمینه سرمایه گذاری خارجی 
د  ر ترکیه رتبه نخســت را به خود   اختصاص د  اد  ند  .به نقل از ســی ان ان 
ترک، د  ر ۶ ماهه نخســت سال 2019 میالد  ی د  ر مجموع ۵13 شرکت 
ایرانی د  ر ترکیه از ســوی ســرمایه گذاران ایرانی به ثبت رسید  ه که د  ر 
مقایسه با مد  ت مشابه سال 2018، حاکی از افزایش 40 د  رصد  ی است.

همچنین ایرانی ها د  ر سال 2019 پس از عراقی ها بیشترین میزان خانه 
را د  ر ترکیــه خرید  اری کرد  ه و از منظر تقاضا برای کســب شــهروند  ی 
از طریق ســرمایه گذاری )2۵0 هزار د  الری( د  ر رتبه نخســت هستند  .
ایرانی ها د  ر 12 ماهه ســال 201۶ د  ر مجموع 298 شــرکت د  ر ترکیه 
به ثبت رســاند  ه اند   و این رقم د  ر سال 2017 به 3۵7 و د  ر سال 2018 
به 1019 شــرکت رسید  ه است. پیش بینی می شود   د  ر سال 2019 روند   
رو به افزایش تقاضا برای تاسیس شــرکت د  ر ترکیه با سرمایه ایرانی ها 

افزایش یافته و به رکورد   جد  ید  ی برسد  ...

سفره  اصحاب ثروت و قد  رت

ایرانی ها 
بیشترین سرمایه گذار خارجی د  ر ترکیه 

به قول بعضی ها

کتــاب جد  یــد   »جــک 
استراو« وزیر امور خارجه 
اسبق انگلیس د  رباره علت 
بی اعتمــاد  ی ایرانی ها به 
چهارشــنبه  روز  انگلیس 
حضور  با  مراســمی  طی 
وی د  ر لنــد  ن رونمایــی 
خواهد   شد  .د  ر کتاب »کار 
انگلیسی ها «د  رک ایران و 
چرایی بــی اعتماد  ی آن 
به بریتانیا اســتراو تالش 
کرد  ه با مرور تاریخ روابط 
از معاهد  ه سال  د  و کشور 
گرفتــه  پاریــس   18۵7

تــا امتیازنامه رویتر و اعطای انحصار تنباکو د  ر ســال های 1873 و 
1890، »د  زد  ی و چپاول نفت ایران« د  ر سال 1901، کود  تای تحت 
امر انگلیس علیه د  ولت مصد  ق نخســت وزیر ایران د  ر ســال 19۵3 
و حمایت از »صد  ام حســین« رئیس جمهور مخلوع عراق د  ر طول 
جنگ هشت ساله ایران و عراق، مسایلی را که د  ر شکل گیری د  ید  گاه 
منفی ایرانی ها نســبت به انگلیس د  خیل است را واکاوی کند  .وزیر 
خارجه اسبق انگلیس خروج واشنگتن از توافق هسته ای ایران را که 
او و مابقی افراد  ، ســال ها برای د  ستیابی به آن تالش کرد  ند  ، محکوم 
کرد   و به »جان بولتون« مشاور امنیت ملی آمریکا و از حامیان تغییر 
حکومت د  ر تهران و کسی که برای حضور د  ر سخنرانی منافقین ضد   

د  ولت ایران پول می گیرد  ، بی اعتنا بود  ه است. 
او ســپس این ســوال را مطرح می کند   افراد  ی همچــون ترامپ، 
بولتــون و د  یگر جنگ طلبان که توافق را نابــود   کرد  ند   باید   به یک 
پرســش مهم پاســخ د  هند   ... آیا این اقد  ام هد  فی به جز آغاز جنگی 
تمام عیار را ند  ارد  ؟ســاند  ی تایمز د  ر گزارشی د  ر رابطه با این کتاب 
نوشــت: عنوان »کار انگلیســی ها« برگرفته از ضرب المثل قد  یمی 
و مشــهور ایرانیان اســت که انگلیس را پشــت تمام تحوالت می 
د  اننــد  . د  ر وزارت امور خارجه انگلیس هم به مزاح گفته می شــود  : 
 ایران تنها کشــوری د  ر جهان اســت که هنوز فکر می کند   انگلیس 

یک ابر قد  رت است.

 کار انگلیسی ها!
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ســازمان زند  ان ها د  ر واکنش به گزارش 
یک روزنامه با عنوان »زند  انیان، هر روز بیشتر از د  یروز« اعالم کرد  : 
تعد  اد   زند  انیان برای اولین د  ر 9 سال گذشته به کمتر از 200 هزار 

نفر رسید  ه است. 

احمد   خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت: شعار "مرگ بر امریکا" باید   
د  ر گینس ثبت شــود  .ترامپ آرزوی حذف شــعار مرگ بر آمریکا مرد  م 
بصیــر و والیتمد  ار ایران را با خود  ش به گور خواهد   برد   و این جمله باید   
د  ر د  فتر گینس ثبت شــود   زیرا که به یک شــعار مقد  س و بین المللی 

تبد  یل شد  ه است.

 آمریکا چگونه کشــتی های باربری صاد  راتی و ســوپر تانکرها را که از 
 Purple بناد  ر ایران بارگیری می نماینــد   رد  یابی می کند  ؟ پرپل ترک
TRAC تکنولوژی نوین رد  یابی کشــتی ها با ضریب خطای صفر است 
که 10 ســفر قبلی کشتی ها را نیز رد  یابی کرد  ه و  گزارش می نماید  .این 
سیســتم تلفیقی از امواج VHF و ماهواره INMARSAT اســت که 
قاد  ر است کلیه اطالعات کشــتی شامل: کشور و شرکت تحت مالکیت، 
کشور و شرکت اجاره کنند  ه، کشــور و شرکت بهره برد  ار، پرچم، ملیت 
فرماند  ه، ملیت افســر ارشد   کشتی و غیره را گزارش د  هد  .با این سیستم 
 Automatic د  یگر با خاموش کرد  ن سیستم شناسایی خود  کار کشتی
 )GPS به اصطالح محاوره ایی( AID یــا Identification System
نمی توان از تیررس آن خارج شــد  .این سیســتم برای اولین بار د  ر سال 
2018 د  ر شــبه جزیره کره بــا موفقیت اجرا و بهره بــرد  اری گرد  ید   و 
متاسفانه هم اکنون د  ر اختیار آمریکا و متحد  ان جهت رصد   کشتی های 
صاد  راتی ایران د  ر آبهای ایران و آزاد   بهره برد  اری می شــود  .این سیستم 
برخــی از اطالعات را از خود   منابع ایرانــی د  ریافت کرد  ه و گزارش می 
نماید   از جمله جد  ول کشتی های صاد  راتی از بناد  ر ایران Line Up که 
اسم کشتی، تاریخ بارگیری و نوع محموله های صاد  راتی به صورت روزانه 

از طرف شرکت های کشتیرانی گزارش می گرد  د  .

احمد  شــاه، شــاه جوانمرگ، پس از آن که 
از شــاهی ایران عزل شــد   .گرچه او خود   را 
عزل شــد  نی نمی د  انست، چهار سال و چهار 
ماه بیش تر زند  ه نماد  . جــوان بی آزاری بود   
و د  یــوارش د  ر عصر گذار بــه تجد  د   از همه 
کوتاه تــر بود  . وقتــی پاریس بــود  ، خود  رو 
رولزرویســی د  اشــت که با آن د  ر شانزالیزه 
رفت وآمد   می کــرد  . خود   او حکایت بامزه ای 
د  ربارۀ این ماشین تعریف می کرد  ...می گفت 
د  ر یکی از رمان های پلیســی مرد  ی به قتل 
رســید   و شــرلوک هولمز را برای کشف راز 
قتل خبــر کرد  ند  . شــرلوک د  قایقی جنازه 
را وارســی کرد   و چیزهای زیــاد  ی د  ربارۀ 
مقتول گفت، از جمله این که گفت: »مقتول 
زمانی فرد   ثروتمند  ی بود  ه، اما چند   ســالی  
است که وضع مالی خوبی ند  ارد  ، اما آن قد  ر 
هم مفلس نشــد  ه که به نان شبش محتاج 
باشد  ...« از شرلوک پرسید  ند  ، این مسئله را 
از کجا فهمید  ه! پاســخ می د  هد  : »لباسی که 
تن مقتول اســت برای خیاطخانۀ معروفی 
اســت که فقط افراد   پولد  ار می توانند   از آن 
خرید   کنند  ، اما لباس برای چند   سال پیش 
اســت و معلوم است متوفی د  یگر استطاعت 
مالــی آن را ند  ارد   لبــاس جد  ید  ی از آن جا 
بخرد  ، اما آن قد  ر هم مفلس نشــد  ه که برای 

نان شبش همین لباس را هم بفروشد  ...«
احمد  شاه خود   را با آن جسد   مقایسه می کرد   
و می گفت: »حکایــت من و این رولزرویس 

همین اســت. هر کس مرا با این رولزرویس 
ببینــد  ، می فهمــد   زمانی آن قــد  ر ثروتمند   
بود  ه ام که می توانسته ام رولزرویس بخرم، اما 
چون رولزرویســم قد  یمی است معلوم است 
د  یگر اســتطاعت مالی ند  ارم مد  ل جد  ید   آن 
را بگیرم، اما آن قد  ر هم مغلوک نشــد  ه ام که 

آن را بفروشم.« 
امــا ایــن روزهــا حــال و روز بیش تر ما 
ایرانی هــا هم همیــن شــد  ه. د  ور از جان 
شــما که می خوانیــد  ، مانند   آقــای مقتول 
د  استان شــرلوک هولمز یا همین احمد  شاه 
خود  مان شــد  ه ایم. آنچه احمد  شاه د  ر مورد   
خود   می گفت، ایــن روزها د  ر مورد   همۀ ما 

صد  ق می کند  . وقتی می بینیم کسی ماشین 
د  ارد  ، می فهمیم زمانــی آن قد  ر پولد  ار بود  ه 
که می توانســته ماشــین بخــرد  ! اما د  یگر 
اســتطاعت عوض کرد  ن همان ماشــین را 
)حتی اگر پراید   باشــد  ( ند  ارد  ، اما همین که 
آن ماشــین را د  ارد  ، یعنــی هنــوز انقــد  ر 
مفلس نشــد  ه که به خاطر هزینۀ نگهد  اری 
ماشــین و پر کرد  ن جیب خالــی همان را 
هم بفروشــد  . د  ر مورد   خانــه د  یگر حرفی 
نمی زنم که هــر مترمربعش، همین حوالی 
جنوبشــهر که من زند  گــی می کنم، قیمت 
روزلرویس احمد  شاه شــد  ه! البته ماشین و 
خانه و این جور چیزهای لوکس و اشــرافی 

به َوَجناِت بند  ۀ میرزابنویس باشِی حقیر که 
نمی خورد  ؛ راســتش را بخواهید   چند   وقتی 
است وضع آن جسد   د  استان شرلوک هولمز 
را حتی د  ر مــورد   چیزهای پیش پاافتاد  ه ای 
مثل اُد  کالن د  ارم! با خود  م می گویم، زمانی 
آن قــد  ر ثروتمند   بود  ه ام کــه فالن اد  کالن 
اما د  یگر اســتطاعت خرید    را می خرید  ه ام، 
جایگزینش را ند  ارم، بــرای همین ته ماند  ۀ 
اُد  کالنم را اتُم اتُم مصرف می کنم. این است 
که می گویم شــد  ه ایم »ملت احمد  شاهی«. 
البته شــباهت هامان به احمد  خان، بیش از 
این هاســت. ما هم ماننــد   او از ایران تبعید   
شــد  ه ایم، البته با این تفاوت که چون مانند   
زند  گی خارج  اســتطاعت  اشــرف  حضرت 
از ایــران و خرید   بلیــت هواپیما و این جور 
رویاهای ملوکانه را ند  اریــم، ترجیح د  اد  یم 
د  وران تبعید  مــان را همین جــا د  ر ایــران 
بگذرانیم و همین جــا د  ر اند  ورنی آپارتمان 
اجاره ای خود  مان قبلۀ عالم باشیم. شباهت 
د  یگر ما به احمد   این است که او خلع قد  رت 
شد  ه بود  ، د  رست عین ما. شباهت د  یگرمان 
به او این است که او د  لش را به آن رولزرویس 
خوش کرد  ه بود  ، ما هم هر یک د  لمان را به 
لکنته ای که برایمان ماند  ه خوش کرد  ه ایم و 
به زند  گی د  ر مرحلۀ مخلوِع معزوِل تبعید  ِی 
بی اُد  کالن بسند  ه می کنیم. زند  ه باد   زند  گی 
احمد  شــاهانه! این مطلب را ما ننوشــتیم 

مهد  ی تد  ینی د  ر تحلیل اجتماعی نوشت.

رد یابی شیطانی!و حال و روز ما!

بهروز، شهروز، فیروز و ....

بیرون و د  رون زند  ان آد  م د  ارد   

معرفی متخلفان ارزی به رئیس جمهور 

و  فیــروز  شــهروز،  بهــروز، 
امیرحسین، براد  ران ریخته گران   
فساد    پروند  ه  د  اد  گاه  د  ر  نام شان 
بانک سرمایه بسیار شنید  ه شد  ه 
و پای بهروزشــان با میلیارد  ها 
تومــان بد  هــی بانکی بــه این 
پروند  ه بزرگ فســاد   باز شــد  ه. 

آن ها کیست اند   و چه می کنند  .

لیالز د  ر پاسخ  ســئوالی که د  ر شرایط کنونی ارزیابی شما از پیام بابک 
زنجانــی از زند  ان برای بیژن زنگنه چیســت؟ 
گفت: »چون مــن تجربه زند  ان را د  ارم،می 
د  انــم که اگر کســی بخواهــد   د  ر زند  ان  
پیام بــه بیرون بد  هد  ، باید   حتما کســی 
د  ر زند  ان و بیرون از زند  ان د  اشــته باشد  ! 
چه برسد   به اینکه پیام تهد  ید   فرستاد  ه و 
حتی آن را علنی کند  . بنابراین د  ر اینکه آقای 
زنجانی، قبال تنها نبود  ه،شــکی نیست.اساسا 
کاســبان تحریم فقط د  ر حوزه نفت به 
د  ولت فشــار وارد   نمی کنند  ، بلکه د  ر 
ســایر حوزه ها هم به د  ولت فشار وارد   
می کننــد  . بد  بختانه د  ر خیلی از موارد   
هم تاکنون موفق بود  ه اند  .این مطلب را 

ما ننوشتیم خبرآنالین نوشت.

همتــی،  عبد  الناصــر   
رئیس کل بانک مرکزی 
به  نامــه ای  ارســال  با 
حســن روحانی، رئیس 
اســالمی  جمهــوری 
افراد    اســامی  ایــران، 
و مجموعه هایــی کــه 
بــا تائید   د  ســتگاه های 
د  ولتــی اقــد  ام به ثبت 
ســفارش و د  ریافت ارز 
4200 تومانــی از بانک 
اما  مرکــزی کرد  ه انــد   
هنوز کاالی مورد   نظر را 
نکرد  ه اند    وارد    کشور  به 

را اعالم کرد  . حســن روحانی هم د  ر پی نوشــت این نامه خواستار پاسخگویی 
فوری 4وزیر شد  .

سرد  ار امیرعلی حاجی زاد  ه، فرماند  ه نیروی هوافضای 
سپاه پاسد  اران: د  ر مراســم اهد  ای نشان خاد  می حضرت 
رضا توســط تولیت آستان قد  س رضوی به نیروهای نظامی 
که موجب ســرنگونی پهپاد   متجاوز آمریکایی شد  ند  ، با بیان 
اینکه این عملیات ابعاد   مختلفی د  اشــت که باگذشت زمان 
روشــن می شود  ، گفت: » عملیات سرنگونی پهپاد   آمریکا د  ر 
آســمان ایران به تعبیر مقام معظــم رهبری از همه جهات 
موفق بود  ه اســت، این عملیات هیمنه اســتکبار جهانی را 
شکست و اسکلت پوســید  ه و ترک خورد  ه استکبار را برای 
همه روشن کرد  . حد  ود   یک ماه قبل از این عملیات به حرم 
مطهر رضوی مشــرف شد  ه بود  یم، د  ر آن تشرف از امام رضا 
خواســتیم که شرایطی را فراهم آورند   تا بتوانیم اقتد  ار نظام 
را به د  شــمن نشــان د  هیم، بنابراین این پیروزی را حاصل 
عنایــت حضرت رضا  می د  انیم. د  نباله هــای آمریکا از ایران 
ســیلی خورد  ه بود  ند  ، اما برای اولین  بار بود   که اقتد  ار ایران 
اسالمی د  ر برابر آمریکا نشان د  اد  ه می  شد  . تمام تالش ما پر 
کرد  ن مشــت والیت د  ر برابر د  شمنان و مستکبران است و 
رمز موفقیت خود   را تبعیــت از والیت می د  انیم و معتقد  یم 
هرجا د  ر کشور از خط والیت فاصله گرفته شد  ه، آنجا محل 

خسران بود  ه است.
حسین د  هباشــی : د  ر  تابناک با کنایه  به  گفته روحانی  
رئیس جمهور مبنی بر این که د  ر ژاپن پس از جنگ جهانی 
د  وم مرد  م روزی چند   ســاعت رایگان کار می کرد  ند   واکنش 
نشــان د  اد   : تو گمان می کنی کســی شایسته است چنین 
د  عــوت به فد  اکاری ملّی کند  ، که خود  ش روزی د  ســت کم 

نیمی از 8 ســاعت مقرر د  ر قانــون را ولو با حقوق کار کند  . 
د  خترش ســاکن وین نباشــد  ، این  یکی براد  رزاد  ه اش مقیم 

لند  ن، آن یکی مجاور نیویورک! 
محمد  جواد   ظریف وزیر خارجه : د  ر اظهارنظری توییتری 
د  رباره محد  ود  یت هــای اعمالی آمریکایی ها برای حضور او 
د  ر نیویــورک مقر ســازمان ملل گفت که بــه او تنها اجازه 
حضور د  ر سه ساختمان د  ر آمریکا د  اد  ه شد  ه است.  د  ر حالی 
که گمانه زنی های رســانه ای د  ر آمریکا د  رباره صد  ور رواید   
ســفر برای حضور محمد   جواد   ظریف وزیر خارجه ایران د  ر 
نشست سازمان ملل د  ر نیویورک اد  امه د  ارد  ، ظریف به انتقاد   

از فشارهای واشنگتن پرد  اخت.  ...
حناچی شهرد  ار تهران: د  ر حال حاضر بود  جه شهرد  اری 
تهران و شــاید   بسیاری از کالنشهرها معاد  ل بود  جه عمرانی 
کشــور اســت.امکان پرد  اخت وام به خانواد  ه ها برای خرید   

د  وچرخه د  ر حال بررسی و عملیاتی شد  ن است.
مهد  ی زارعی معاون فرهنگی شهرد  اری: من تو جلسه 
موبایــل زن و بچــه ام را هم جــواب نمی د  هم.فیلم توهین 
ســخیف مهد  ی زارعی معاون فرهنگی شهرد  اری مشهد   به 
خبرنگاران د  ر حضور شــهرد  ار و آقایــان و بانوان محترم د  ر 
شــبکه های مجازی!وی د  ر اد  بیاتی زشــت گفت:ک*ن لق 
خبرنگارها... من تو جلســه موبایل زن و بچه ام را هم جواب 
نمی د  هم و بعد   خند  ه شــهرد  ار مشــهد   و البته خبرنگاران 
حاضر د  ر جلســه هم د  ر نوع خود   عجیب است !!.وی پس از 
حاشیه  های تماس تلفنی اش با شهرد  ار د  ر نشست خبری از 

سمت خود   استعفا د  اد  .

شریعتمد  اری وزیر تعاون، کار: وضعیت کنونی سوریه از 
حالت جنگی خارج شــد  ه و  نیروهای ایرانی برای سازند  گی 

د  ر سوریه آماد  گی د  ارند  .
سرد  ار نجات معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه: ناوهای 
آمریکایی  د  ست از پا خطا کنند   با موشک نابود  شان می کنیم  .

پایگاه های نظامی آمریکا  زیر برد   موشک های ماست .
رییــس پلیس راهور ناجا: از ســال 8۵ تا امــروز تعد  اد   
کشــته ها از 27 هزار نفر به 17 هزار نفر رســید  ه است.43 
د  رصــد   تصاد  فی ها د  ر بیمارســتان و ۶ د  رصد   هنگام انتقال 

جان خود   را از د  ست می د  هند  .
حسین زاد  ه بحرینی عضو کمیسیون اقتصاد  ی مجلس: 
عملکــرد   بانک مرکــزی موجب کاهش نرخ ارز شــد  .بانک 
مرکزی انتظارات فعال بازار از خرید   فروش ارز را تغییر د  اد  .
اگر رویه کنونی از سوی بانک مرکزی د  نبال شود   و مد  یریت 
خوب بانک مرکزی اد  امه پید  ا کند   شاهد   کاهش بیشتر نرخ 

ارز خواهیم بود  .
خانم موگرینی : د  ر نشســت وزرای امور خارجه اتحاد  یه 
اروپا د  ر بروکسل، هنگامی که خبرنگاری از موگرینی د  رباره 
اقد  امات اروپا برای مقابله با مهاجرت های غیرقانونی پرسید  ، 

وی جواب د  اد  ، انشااهلل!

تحریم برای اقتصاد   ایران مانند   سرماخورد  گی 
برای بیمار ســرطانی اســت.زمانی که د  کتر 
همتی بجای ســیف بر کرسی ریاست تکیه 
زد   د  ر چند   یاد  د  اشــت که موجود   هســتند   
اشاره کرد  م وضعیت بهتری را د  ر بخش پولی 
و ارزی کشــور شــاهد   خواهیم بود  . به د  لیل 
اینکه تا حد  ود  ی هم از ایشان شناخت د  اشتم 
و هم مطلــع بود  م چه افــراد  ی را به عنوان 

مشاور برگزید  ه اســت.برای کشور خوشحال 
هســتم که تا حد  ود   زیاد  ی آن پیش بینی تا 
امروز محقق شــد  ه ، د  ر روزهایی که د  ر اوج 
تهد  ید  های سیاسی و فشار اقتصاد  ی هستیم 
و شرایط بگونه ای است که حتی خوش بین 
تریــن افراد   هم پیش بینــی د  الر 20 تا 2۵ 
هــزار تومانی برای تابســتان 98 می کرد  ند   
مشــاهد  ه می کنیم که ایــن بانک مرکزی 
اســت که به عنوان "بازار ساز" سوار بر بازار 
است و د  الر د  ر حال سقوط به کانال 12 هزار 
تومان است ، عد  د  ی که نرخ واقعی د  الر است  
چیزی بین 11-12 هزار تومان. به راســتی 
چه اتفاقی د  ر فاند  امنتال اقتصاد   کشور افتاد   
جز اینکه همه چیز به نســبت یکســال قبل 
به مراتب بد  تر شــد  ه اســت ؟ اما نرخ ارز نه 
تنها افزایش نیافته بلکه روند   کاهشــی طی 
می کنــد  ؟ فقط یک چیــز : تغییر مد  یریت 
! همان اکســیری که گم شــد  ه این روزهای 

کشور است و کسانی که نباید   بر صند  لی ها 
تکیه بزنند   صند  لی ها را به کســانی که باید   
تحویل نمی د  هند  . بانک مرکزی تنها و تنها با 
استفاد  ه ابزارهای پولی رایج د  ر د  انش اقتصاد   
کالن و بها د  اد  ن به علم اقتصاد   توانســته با 
بستن مجاری پولشویی تا حد  ود   زیاد  ، کنترل 
سرعت گرد  ش پول، کنترل شد  ید   بانک های 
تجاری و اضافه برد  اشتهای آنها، زمینه چیزی 
برای عملیات بازار بــاز، تغییر به موقع ثقل 
ارزی کشــور از د  رهم به د  ینار و برخی موارد   
د  یگر بــد  ون به آتش کشــید  ن خزانه ارزی 
کشــور مانند   4 ســاله آقای سیف ، تا حد  ود   
زیاد  ی موفق باشد  . شک نباید   د  اشت که اگر 
امروز هــم روال مد  یریت بانک مرکزی مانند   
گذشته بود   اصال غریب نبود   که د  الر 40 هزار 
تومانی را این روزها شــاهد   مــی بود  یم و با 
هر توییــت 2000 تومان بر نرخ د  الر افزود  ه 
میشــد   به بهانه ترامپ و افــق جنگ ، ولی 

امروز نرخ ارز با همان افق د  ر کنترل است و 
کســانی که روی جنگ و تحریم برای کسب 
سود   شرط بســته بود  ند   د  ر ضرر !.این تحول 
د  ر ســایر عرصه های کشور از جمله صنعت 
، بازرگانــی و... هم قابل رخ د  اد  ن اســت. اما 
جسارتی د  ر مد  یران ارشــد   کشور برای این 
تغییرات نیست. آقای رییس جمهور چند   روز 
قبل مجد  د  ا صحبت ازند  اشتن اختیارات کرد  ه 
بود  ند   ولــی این بهبود   را د  ر چارچوب همین 
اختیارات رقــم زد  ید   و فاجعــه زمان آقای 
ســیف را نیز ، مطمئنــا د  ر چارچوب همین 
اختیارات فعلی بســیار بهتر از شرایط فعلی 
می توان حوزه های مختلف کشــور را اد  اره 
کرد  . د  ر چارچــوب همین اختیارات تصمیم 
ارز 4200 گرفته شد   و بین 18-2۵ میلیارد   
د  الر یعنی نیمه از بود  جه ساالنه کشور تاراج 
شــد  . این مطلب را ما ننوشتیم د  کتر مسعود   

نیلی نوشت.

امام رضا موجب سرنگونی بهپاد  آمریکا شد 

فقط یک چیز ، تغییر مد  یریت !

زند  انیان 
هر روز بیشتر از د  یروز

باید   د  ر گینس ثبت شود  

به قول بعضی ها

تحلیلیات
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بررسی سهم  3۶ بانک و موسسه مالی و اعتباری صاد  ر کنند  ه د  ر زمینه تعد  اد   کارت های بانکی تراکنش 
د  ار د  ر شــبکه شاپرک حاکی از آن اســت که بانک ملی ایران با 22.20 د  رصد  ، بانک صاد  رات ایران با 
11.29 د  رصد  بانک ملت با 11.0۵ د  رصد  و بانک کشاورزی با 7.4۵ د  ر رتبه نخست تا چهارم بانک های 
د  ارای بیشــترین کارت بانکی د  ارای تراکنش را به خود   اختصاص د  اد  ه اند  ؛ الزم به ذکر اســت که معیار 
محاسبه کارت های بانکی تراکنش د  ار به معنای تعد  اد   کارت های بانکی د  ارای حد  اقل یک تراکنش د  ر 

ماه است و کارت های بانکی صاد  ر شد  ه اما فاقد   یک تراکنش د  ر این آمارها قرار نمی گیرد  .

د  بیر کانون بانک ها و موسســات اعتباری گفت: معرفی 
یک ضامن معتبر برای د  ریافــت وام ازد  واج کفایت می 
کنــد   اما اگر ضامن از اعتبار الزم برخورد  ار نباشــد   وام 
گیرند  ه باید   ضامن معتبر د  یگری را هم به بانک معرفی 
نمایــد  . وی یکی از د  الیل اصلی د  ر خواســت بانک ها 
را مبنــی بر تعد  د   ضامن ها ند  اشــتن اعتبار الزم آن ها 
د  انســت و افزد  : وام های اعطایی حاصل ســپرد  ه ها و 
امانت مرد  م است که بانک باید   از اطمینان کافی نسبت 
به باز پرد  اخت آن برخورد  ار باشد   و اگر ضامن از د  رآمد   
و اعتبار ثابت و کافی برخورد  ار نباشد   بانک، وام گیرند  ه 
را ملزم به معرفی ضامن د  یگر می نماید  . هیچ تفاوتی و 

مزیتی د  ر میزان وام و نحوه پرد  اخت آن د  ربین بانک های د  ولتی و خصوصی وجود   ند  ارد   .

نمایند  گان د  ر نشســت علنی ســه شــنبه، 2۵ تیرماه مجلس شورای 
اســالمی و د  ر جریان بررسی د  و فوریت طرح الزام بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی به حذف ســود   و جرایم مضاعف از بد  هی تسهیالت 
گیرنــد  گان بــا 18۵ رای موافق، 10 رای مخالــف و 3 رای ممتنع از 

مجموع 237 نمایند  ه حاضر د  ر جلسه موافقت کرد  ند  .

بانک  کل  رئیــس  همتــی  د  کتر 
به  خوشــبختانه  گفــت:   مرکزی 
ســمت بهبود   د  ر حرکت هستیم 
و شــرایط بانک ها باثبات تر شد  ه 
اســت و بانک مرکزی نیز نظارت 
و کنتــرل الزم را بر این نهاد  های 

پولی اعمال می کند  .
افراد  ی که ارز ناشــی از صاد  رات 
را هنوز به کشــور بازنگرد  اند  ه اند  ،  
مرتکب تخلف شــد  ه انــد   و قطعاً 

طبــق قوانین، بــا آنهــا برخورد   
می شــود   و د  ر این باره تعد  اد  ی از 
صاد  رکننــد  گان متخلف را به قوه 
قضائیه معرفی کرد  ه ایم. به عبارت 
د  یگر این افراد   کسانی هستند   که 
متأســفانه از آنها نشــان و آد  رس 
د  قیقی د  ر د  ســت نیســت و این 
نکته نشــان د  هند  ه آن اســت که 
آنهــا از کارت های یک بار مصرف 
یا روش های مشــابه آن استفاد  ه 

کرد  ند  ؛ لــذا قوه قضائیه و بازپرس 
پیگیر این موارد   هســتند  .باید   این 
نکته را نیز مد  نظر د  اشت که بانک 
ها د  ر عملیات و فعالیت های خود   
نیز با مشــکالتی روبه رو هستند   
و شــرایط آنها نیز پیچید  گی های 
خاص خــود   را د  ارد  ، که از جمله 
ناترازی  بــه  این مــوارد   می توان 
برخی بانک ها، تسهیالت تکلیفی 

و غیره اشاره کرد  . 

نوبخــت معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بود  جه د  ر 
پاســخ به این ســئوال که برای کاهش تورم 40 د  رصد  ی برنامه ای 
د  ارید  ، گفت: بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به 
نقطه د  ر حال کاهش است و د  ر تیر ماه امسال حد  ود   3 واحد   نسبت 
به تیر ماه سال گذشته کاهش یافته است.روند   کاهش نرخ تورم د  ر 
ماه های آیند  ه بر روی نرخ تورم کل اثر خود   را خواهد   گذاشــت و 

مجد  د  ا روند   کاهند  ه خواهد   د  اشت.

هشــد  ار فوری پلیــس فتا به 
80 میلیــون ایرانی - اگر می 
خواهید   به کسی شماره کارت 

یا شــماره حساب بانکی بد  هید  ، 
هرگز عکــس کارت بانکی تان 

را نفرستید  ! از طریق شماره 
CVV و تاریــخ انقضای 

کارت و شــماره کارت 
فقط د  ر شــش ثانیه 
تنهــا با اســتفاد  ه از 

لپ تاپ و اتصــال به اینترنت کارت 
اعتباری شما را هک می کنند   و د  ر اصطالح 

عمل فیشینگ یا تخلیه حســاب از شما انجام 
می گیرد  !

 بانک جوان با نیروهای 
تحصیلکرد ه و متخصص 

اقتصاد   ایران از رکود   خارج می شود  

هد  ف ما د  رآمد  زایی است

صند  وق بین المللی پول پیش بینی کرد   اقتصاد   ایران سال آیند  ه از 
رکود   خارج می شــود  .د  ر جد  ید  ترین گزارش بازبینی شد  ه صند  وق 
بین المللی پول از کشورهای جهان، پیش بینی های مربوط به ایران 
برای ســال های آیند  ه نیز اعالم شد  ه است که بر اساس آن، اقتصاد   
ایران از ســال آیند  ه پس از د  و سال، از رکود   خارج می شود   و رشد   
آن تا سال 2024، مثبت خواهد   بود  .بر این اساس نرخ رشد   اقتصاد   
ایران برای ســال جاری میالد  ی منفی ۶ د  رصد   پیش بینی شــد  ه 
است اما برای ســال های 2020 تا 2024، صند  وق بین المللی پول 
پیش بینی کرد  ه است رشد   اقتصاد  ی ایران به ترتیب معاد  ل 0.194 
د  رصــد  ، 0.8۵8 د  رصــد  ، 0.9۶7 د  رصــد  ، 0.973د  رصد   و 1.083 

د  رصد   باشد  .

 ســهمانی، مد  یر عامل و نائب رییس هیأت مد  یــره بانک رفاه کارگران:رویکرد   
اصلی بانک رفاه د  ر زمینه د  رآمد  زایی، د  ریافت کارمزد   د  ر ازای خد  مت رســانی 
با کیفیت به مشــتریان اســت. وجه التزام صرفاً ابزاری برای تنبیه مشــتریان 
بد  حســاب اســت. به همین خاطر است که ســهم د  رآمد  ی بانک رفاه از محل 
وجه التزام تســهیالت تنها د  ر حد  ود   4 تا ۵ د  رصد   می باشد  .بیش از سه میلیون 
و د  ویســت هزار نفر مســتمری بگیر، ماهانه حقوق خود   را از شعب بانک رفاه 
د  ریافت می کنند  . تمام تالش ما این بود  ه که د  ر طول این ســال ها با توســعه 
ســبد   خد  ماتی خود  ، حد  اکثر رضایت این عزیزان را فراهم کنیم.طی سال های 
97 و 98 تســهیالت خوبی را به کانون های بازنشســتگی اختصاص د  اد  ه ایم و 
د  ر ســال جد  ید   مبالغ را چند  ین برابر افزایش د  اد  ه ایم.بانک رفاه همواره یکی از 
بانک های ســود   د  ه کشور بود  ه و خوشبختانه د  ر سالهای اخیر نیز مسیر رو به 
رشــد  ی را طی کرد  ه اســت.بانک رفاه د  ر کنار خد  مات معمول بانکی، د  ر حوزه 
مسئولیت های اجتماعی نیز همواره آماد  ه خد  مت رسانی به مرد  م بود  ه است. د  ر 
جریان حاد  ثه د  لخراش سیل امسال، مجموعه بانک رفاه و کارکنان آن، از همان 
ابتد  ا و حتی پیــش از آنکه بانک مرکزی ابالغیه ای صاد  ر کند  ، تا حد   امکان به 
یاری خانواد  ه های آسیب د  ید  ه شتافتند   و این کمک ها با سرعت خوبی همچنان 

اد  امه د  ارد  .

حجــت اهلل مهد  یان رئیس هیات مد  یره و مد  یرعامل بانک 
توسعه تعاون د  ر  نشستی که با موضوع "بانکد  اری آیند  ه و 
تحول د  یجیتال" برگزار گرد  ید  ه بود   گفت : حرکت به سمت 

کسب و کار بانکد  اری مبتنی بر د  یجیتال یک ضرورت است. د  وره مالک قرار د  اد  ن 
مشاغل بانکی، تعد  اد   پرسنل و تعد  اد   شعب گذشته است و معیار توفیق و عد  م توفیق 
کسب و کار بانکی و پیشرفت و موفقیت های آنان به مولفه های نظیر ابعاد   و اند  ازه 
و ساختار مرتبط نمی گرد  د  ، بلکه به فعالیت های مبتنی بر بانکد  اری د  یجیتال و نحوه 
و میزان مشارکت ذینفعان و احصاء منافع آنان می باشد  . مزیت بانک توسعه تعاون 
بواسطه جوانی و  برخورد  اری از نیروهای تحصیلکرد  ه و متخصص باعث گرد  ید  ه که 
از قابلیت و پتانسیل مناسب برای گذر از بانکد  اری سنتی به بانکد  اری الکترونیک و 
عبور از مرحله بانکد  اری الکترونیک به بانکد  اری د  یجتیال برخورد  ار باشد   که د  ر این 
راستا فعالیت بانک توسعه تعاون و شروع عملیات بانک با آغاز بانکد  اری الکترونیک 
و برخورد  اری از ظرفیت این نحوه از خد  مات رسانی بانکی بود  ه است که امروز پس 
از د  ه سال این بانک از یک سامانه متمرکز بانکد  اری مناسب د  ر جهت انجام عملیات 
و خد  مات بانکی و خد  مات رسانی به مشتریان بهره مند   می باشد   و مسلما این امر 
به عنوان مقد  مه ای ارزشمند   و پشتوانه ای اساسی برای ورود   به مراحل جد  ید   د  ر 

عرصه نظام خد  مات رسانی بانکی مبتنی بر د  یجیتال محسوب گرد  د  .

د  ارنــد  گان مد  رک د  یپلــم و زیرد  یپلم، کم تر 
از د  ارنــد  گان د  یگــر مد  رک هــای تحصیلی 
د  ر ســال 1397 بیــکار ماند  ه انــد  ؛ احتمال 
کار  جویــای  لیسانســه های  بیکارمانــد  ن 
 1۵.4 د  رصــد   و زیرد  یپلمه هــا 8.7 د  رصــد   

بود  ه.
بیش تریــن بیــکاری به د  ارنــد  گان مد  رک 
لیســانس اختصاص د  ارد   و بازهم د  ارند  گان 
مد  رک د  کتــرای تخصصی وضــع بهتری از 
لیسانسه و فوق لیسانســه ها د  ارند  .اگر د  یپلم 
پرطرف د  ارتریــن و لیســانس کم اقبال ترین 
 مد  رک بازار کار است یعنی کیفیت این بازار 

پایین آمد  ه است.

ســخنگوی هیات رئیســه مجلس:مجلس د  ر رابطه با 
حقوق کارکنان د  ولت مصوبه ای د  اشــت که فرمول 

آن  400 هزار  تومان افزایش و تا 10 د  رصد   
بود   اما د  ولت بر اســاس قانون عمل نکرد  .

همچنیــن بارها اعالم شــد   که د  ولت د  ر 
این باره با مجلس مذاکره کند   تا به نقطه 
مشترکی برسیم و موانع رفع شود   ولی تا 
اینجا همکاری نشــد   آقای الریجانی ناچار 

شد  ند   این نامه را بزنند   تا این الزام اعمال شود   
و د  ر رابطه با همسان ســازی حقوق بازنشستگان 

نیز توجه کافی صورت گیــرد  .  امید  واریم د  ولت بر 
اســاس قانون عمل کند   و تکلیف افزایش حقوق ها 

تا 10 د  رصد   و 400 هــزار تومان را انجام د  هد  . د  ولت 
اکنون بر اســاس الیحه بود  جه عمل می کند   به صورتی که کسی با 1۵ میلیون حقوق، 20 د  رصد   افزایش پید  ا 

کرد  ه و این فاصله بین حقوق بگیران را تشد  ید   می کند  .

وضع د  یپلمه ها خوب است

د  ولت تخلف کرد  ه است

الآن د یگه میشه  با غریبه ها هم معامله کرد 

چرا بیش از     1  ضامن می خواهند  ؟

حذف سود  و جرایم مضاعف بانکی

شرایط بانک ها رو به بهبود   است 

شگرد   جد  ید   د  الالن بازار ارز

خالف شرع
تسهیل تسویه بد هی بد هکاران

خرید  آنالین اقساطی

کارشناسان معتقد  ند   د  لیل نوســان قیمت ها د  ر بازار، تغییر میزان تقاضا 
پس از کاهش نرخ ارز است. این نکته را برخی صرافان نیز تایید   می کنند   
و می گویند   به محض ریزش قیمت ها و رســید  ن به کف 11 هزار و ۵00 
تومان، تقاضا برای د  الر افزایش می یابد  .د  ید  گاه د  یگری نیز معتقد   اســت 
این افزایش تقاضا تحت تاثیر معامالت صوری رخ می د  هد  ، به عنوان مثال 
د  الل ها د  ســت به یکی می کنند   تا چند   10 هزار د  الری را به ســرعت د  ر 
بازار خرید  اری کنند  . به محض جمع آوری این حجم اسکناس از بازار، آن 

هم از سوی د  الالن، قیمت ها روند   افزایشی را طی می کند  . 

شــورای نگهبان به طرح د  وفوریتی تسهیل تسویه بد  هی بد  هکاران شبکه بانکی 
ایــراد   گرفته و یک بند   آن را خالف موازین شــرع، یک بند   را مغایر با اصل 7۵ 
قانون اساســی و یک بند   را د  ارای ابهام اعالم کرد  .د  ر متن نامه ارســالی شورای 
نگهبان به علی الریجانی آمد  ه اســت: مصوبه جلســه مــورخ اول مرد  اد   1398 
مجلس شورای اسالمی د  ر جلسه د  وم مرد  اد   شورای نگهبان مورد   بحث و بررسی 

قرار گرفت که بر همین اساس نظرات این شورا اعالم می گرد  د  :
1- اطالق مصوبه مذکور نســبت به موارد  ی که قرارد  اد   بین اشــخاص و بانک، 

شرعی و قانونی است، خالف موازین شرع شناخته شد  .
2- د  ر بند   7، تحمیل زیــان به بانک های د  ولتی بد  ون پیش بینی طریق جبران 

آن، مغایر با اصل 7۵ قانون اساسی می باشد  .
3- بند   8، موضوع ماد  ه 44 قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست 
آیا قطعی بود  ن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به د  ستگاه قضایی یا خیر، 

ابهام د  ارد  ؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد   شد  .

بانک پاســارگاد  جهت ایفای نقــش ثمربخش خود  د ر 
چرخه اقتصاد ی کشــور و با هد ف افزایش قد رت خرید  
هم میهنان و حمایت از کسب و کار فروشند گان، از طرح 
»خرید  آنالین اقســاطی« رونمایی کرد .  برای کســب 

اطالعات بیشتر به شعبه های بانک پاسارگاد  و یا سایت این بانک مراجعه فرمایید .

د ر ماه های آیند ه تورم کنترل 
می شود 

هرگز عکس کارت تان را نفرستید  !

 90 اصــل  کمیســیون  رئیــس 
ســامانه  با  اقتصاد    مجلس:وزارت 
تقویــت نظــارت بــر حقو ق های 
مد  یران و مقامــات موافقت کرد  ه 
اســت.مقرر شــد  ه اســت تمامی 
د  ریافتی های مد  یران و مقامات د  ر 

یک فیش تجمیع شــود  .به عنوان 
مثــال بند  ه که نماینــد  ه مجلس 
هســتم د  ر عیــن حــال اگر د  ر 
د  انشگاه هم تد  ریس می کنم همه 
د  ریافتی های من د  ر یک فیش قید   

شود   تا قابل کنترل باشد  .

رئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلس:تا کنــون حــد  ود   400 نفر از 
د  ستگاه های مختلف حقوقهای نجومی د  ریافت کرد  ند  .البته بررسی های 
ما د  ر خصوص حقوق های نجومی از سال 87 تا سال 9۵ بود  ه است. بر 
اساس اعالم د  یوان محاسبات و مجلس، تمامی د  ریافت های غیر متعارف 

این 400 نفر به خزانه د  ولت بازگشت د  اد  ه شد  ه است.

از واشــنگتن پســت  نقــل  به 
آمریکا  جمهــور  رئیس  ترامپ 
به خبرنــگاران گفت : می تواند   
ارزش د  الر را کاهــش د  هد  ، ولی 
فعــال چنین قصد  ی نــد  ارد  . اگر 
بخواهم می توانم د  الر را د  ر 2 ثانیه 
تضعیف کنم!.رئیــس جمهور آمریکا 
د  ر جمــع خبرنگاران گفــت که د  الر 
بیش از حد   قد  رتمند   اســت و این مســاله کار شرکت 
های آمریکایی بــرای افزایش صاد  رات 
را د  شــوار ساخته است. وی بار 
د  یگر با انتقاد   از مقامات بانک 
افزایش  برای  آمریکا  مرکزی 
تقصیر  که  گفــت  بهره  نرخ 
اوضاع بر گرد  ن آن ها است.     

اگر بخواهم می توانم

د  ر یک فیش 
تجمیع همه د  ریافتی های مد  یران 

400 نفر حقوق نجومی می گیرند 

بانک  و بیمه
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رفتارهــای عجیــب و نامتعارفی که امروزه 
از ســوی برخی نوجوانان به اصطالح نسل 
جد یــد  مشــاهد ه می شــود ، نتیجــه غیر 
مســتقیم کارکرد  د ولتی اســت که وظیفه 
خــود  د ر حــوزه عمومــی را رهــا کرد ه و 
سالهاســت که تالش می کند  با د خالت د ر 
حوزه خصوصی افــراد  "نقش پد ر مقتد ر و 
عبوس" را ایفا کند . نقشــی که باعث شد ه 
اقتد ار والد ین و تمام نهاد های اجتماعی فرو 
بریزد . نسل های جد ید  د ر وضعیت "عصیان 
علیه پــد ر" پد ر به عنوان هر مرجع صاحب 
اقتد اری قیمومیت هیــچ صاحب اختیار و 
مشــروعیتی اعمم از والد ین، بزرگ فامیل، 
معلــم و پلیس و امثالهم را نپذیرد  و با قرار 
د اد ن خود  د ر جایگاه قربانی همیشه خود  را 
بر حق قلمد اد  نماید .د خالت د ولت د ر حوزه 
خصوصی باعث شــد ه است، نوجوانان برای 
د اشتن حریم خصوصی خود  د ست به مبارزه 
بزنند  و د ر این راه د ر مقابل مامور منکرات و 
پلیس بایستند  و به علت این رفتار از والد ین 
یا بخش هایــی از جامعه مهر تایید  بگیرند  
رفتاری که د ر طوالنی مد ت باعث می شود  

نوجوانــان به صــورت ناخــود اگاه جایگاه 
"قربانی" را اشغال کند  و با خشونت رفتاری 
و کالمی، همیشــه خود  را حــق به جانب 
د انســته و از خانواد ه، نهاد های اجتماعی و  
جامعه، طلب کار باشــد . د ر چنین شرایطی 
اســت که پد ر و ماد ر توان امر و نهی یا حق 
تعییــن "باید  و نباید " بــرای فرزند ان خود  

را از د ســت د اد ه اســت و هر امر یا د ستور 
رفتاری و اخالقی که از سوی والد ین صاد ر 
می شــود  با خشــن ترین و تند ترین شکل 
و شیوه پاســخ می گیرد . د ر واقع د ولت با 
ورود  د ر حوزه هایــی که جزء وظایف هیچ 
حکومتی محسوب نمی شود ، اقتد ار افراد  و 
نهاد های مشــروع برای اعمال قواعد  مربوط 
به چارچوب های اجتماعی را از بین برد ه و 
نسلی بد ون هیچ تکیه گاه اخالقی و پایگان 
اجتماعی را پرورش د اد ه است. نسلی که نه 
پــد ر و ماد ر جرات می کند  به رفتار ناپخته 
و ناد رســت او ایراد  بگیرد  و نــه به معلم و 
ریش ســفید  و پلیس اند ک احترامی قائل 
است.این نسل، خشــونت کالمی و رفتاری 
شــد ید  د ارد ، نسلی اســت که هر گفته یا 
رفتــار خالف میلــش را با شــد ید ترین و 
وقیحانه ترین شکلش پاسخ می د هد ، هیچ 
گوش شــنوایی ند ارد  و به راحتی د ر مقابل 
روی  پد ر و معلم و پلیس می ایستد  و الزم 
باشــد  از فحاشــی و به کار برد ن خشونت 
نیز ابایی ند ارد . نســلی که اینگونه پرورش 
یافته، نسلی نامتســاهل و بیگانه با مد ارا و 

رواد اری است. به عنوان مثال کافیست یکی 
از آنها طرفد ار یک تیم ورزشی باشد  تا تیم 
مقابــل را با بد ترین واژه ها تحقیر کند ، اگر 
طرفد ار فالن باشگاه ورزشــی یا بازیکن یا 
خوانند ه پاپ و ... اســت، آن را د ر حد  خد ا 
می پرســتد  و د ر مقابل کوچکترین نقد ی، 
شد ید ترین توهین ها را نثار منتقد  می کند . 
د ر مســابقات فوتبال قهرمانی اروپا سیصد  
هزار نفر که عموما نوجوان بود ند  به صفحه 
بازیکن فرانسه که باعث مصد ومیت رونالد و 
شــد  حمله کرد ه و او را مورد  فحاشی قرار 
د اد ند .این نسل پرورد ه همین گفتمان حاکم 
بر جامعه اســت . گفتمانی که می خواست 
شهروند انی مطیعتر و سربه زیرتر را پرورش 
د هد  ، اما نســلی را پــرورش د اد  که هیچ 
انتقــاد ی را نمی پذیــرد  و هیچ»غیری« را 
نمی بیند .این مطلب را ما ننوشــتیم فرهاد  

قنبری د ر تحلیل اجتماعی نوشت.

امیرعلی صفا یک شهروند : کســانی که روی زند انی شد ن مرد  به د لیل 
عد م توان پرد اخت مهریه حساســیت د ارند  آیا روی زند انی شد ن زن 
د ر قفــس خانه، به د لیل عد م توان اثبات حق طالق هم حساســیتی 
د ارند ؟د رصورتی که اولی ناشــی از رضایت به تعهد ه و د ومی ناشی از 
اجبار شــرایط. من وارد  بحث تغییر قوانین و ماهیت ماجرا نمی شــم. 
می گم د ر همین قوانین فعلی چهارچوب و قواعد ی که تعد یل کنند ه 
است وجود  د اره که مهریه یکی از ارکان این چهارچوبه. اگر قوانین رو 
تغییر ند ی و فقط مهریه رو بکشــی بیرون، همین پازل فعلی رو بهم 

زد ی و بنا فرو می ریزه.

طرح »امنیت اخالقــي« پلیس این روزها 
واکنش هاي بســیاري را به  همراه د اشــته 
اســت. با این همه اما آنچه منجر به جلب  
نظر د وچنــد ان افکار عمومــي به موضوع 
شــد ه و بعضا انتقاد هایي را نیــز به  همراه 
د اشــته بیش از آنکه مشــخصا به جزییات 
این طرح مربوط باشــد  به تصاویري مربوط 

بود  که توسط برخي کاربران فضاي مجازي 
هم رساني شد  و بعضا از برخورد هایي خشن 
و نامتعارف از سوي بعضي نیروهاي پلیس 
با شهروند ان حکایت د اشت. حکایتي تلخ از 
ماجراي بازد اشــت توام با اجبار یک د ختر 
نوجوان د ر پارکي د ر شــرق تهران موسوم 
به »پارک پلیس« تا موارد  انتشار تصاویري 
از د رگیري زني میانسال و ماموري د یگر از 

نیروهاي انتظامي.
د ر این میان اما شاید  آنچه حتي فراتر از این 
چند  وید یوي جنجالــي، بحث از چگونگي 
ارشــاد  شــهروند اني که به  گفته مسووالن 
قضایي و نیروي انتظامي، مرتکب تخلفاتي 
د ر نحوه پوشــش و رعایت حجاب اسالمي 
شد ه بود ند ، انتشار شــماره اي بود  که البته 

عمد تا از سوي مسووالن قضایي مطرح شد  
و طي آن از شــهروند ان خواســته شد  تا با 
پیامکي  گزارش هاي  ارایه  و  اطالع رســاني 
از شــهروند اني که به  زعم آنها هنجارهاي 
قانونــي و عرفي را رعایت نمي کنند ، زمینه 
برخورد  با آنها را فراهم کنند . موضوعي که 
بالفاصله با انتقاد  برخي نمایند گان مجلس، 
فعاالن مد ني و ناظران سیاسي روبه رو شد . 
حاال اما چنانچه محمــود  صاد قي، نمایند ه 
مرد م تهران د ر مجلــس به »اعتماد « خبر 
د اد ه، چند  نفــر از نمایند گان مجلس براي 
پیگیري این مسائل و انجام وظایف نظارتي 
خود ، راهي فرماند هي نیروي انتظامي تهران 
بزرگ شد ه اند  و د رباره این موارد  با مسووالن 
نیروي انتظامي تهران بزرگ تشکیل جلسه 

د اد نــد . به  گفته صاد قي، ایــن د ید ار که با 
هماهنگي هایي ازســوي طیبه سیاوشــي 
اصالح طلب  نماینــد ه  د یگر  شــاه عنایتي، 
تهران انجام شد ه، با حضور سرد ار رحیمي، 
فرماند ه نیروي انتظامي تهران بزرگ، سرد ار 
ذوالقد ر، فرماند ه پلیــس امنیت اخالقي و 
سرد ار یعقوبي، معاون عملیات ناجاي تهران 
د ر مقر فرماند هي نیــروي انتظامي تهران 
بــزرگ انجام شــد ه و محمد علي وکیلي و 
ابوالفضل ســروش، د و نمایند ه د یگر تهران 
نیز به جز صاد قي و سیاوشي د ر این جلسه 
حضور د اشــته اند . صاد قي همچنین گفت 
که د کتر فرجي از اســاتید  برجسته رشته 
جرم شناسي د انشــگاه تربیت مد رس نیز از 

د یگر حضار د ر جلسه بود ه است.

حجاب و پيامك های ارشادی

تحلیلیات

زند انی شد ن زن د ر قفس خانه

د اد ســتان کل کشور: حجاب و عفاف شکل سیاسی به خود  نگرفته 
است.د ستگاه قضائی و نیروی انتظامی با متخلفان د ر خطوط قرمز 
نظام الهی، ارزشی و احکام د ینی به ویژه د ر بخش حجاب و عفاف 

برخورد  جد ی می شود . این مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت.

شــیوه نامه »ممانعــت، پیشــگیری و حل وفصــل آزار و اذیت، تبعیض 
و سوءاســتفاد ه از قد رت« جهت اجرا ابالغ شــد . نسخه ای از آن جهت 
مشــارکت اجتماعی و اظهار نظر عمومی د ر مورد  آن د ر نشانی زیر قرار 
گرفت: http://ito.gov.ir این یک گام برای ســاخت آیند ه روشــن از 
منظر توســعه اجتماعی اســت که همراهی شــما ایجاد  و ایجاب آن را 
تضمین خواهد  نمود .جلوگیری از آزار جنسی به د لیل تابو بود ن، نیاز به 
حمایت مد یران و آیین نامــه ویژه د ارد ؛ هرچند  د ر جهان امروز آزارهای 
قومیتی و نژاد ی را نیز شامل می شود .خوشحالیم که امروز این آیین نامه 
 د ر سازمانی د ولتی صاد ر شــد . برای نوآوری باید  فضای مناسِب نوآوری 

نیز ایجاد  کرد !

د ر سازمانی د ولتی صاد ر شد 

در خطوط قرمز نظام الهی  نقل اســت و به گوش می رســد  که تورم اســت و جامعه 
متورم شــد ه .قول است که مسکن گران است و موجر رحم 
به مســتاجر ند ارد . حتی به گوش نیوشــید ه ایم که بیکاری 
مشهود  است و صد  البت که چنین نیست از اینرو که حکما 
فرمــود ه اند  بیگاری بهتر اســت از بیــکاری پس به قنوت 
ســتایش خد ای را که بیکاری را از ما نگیــرد  و به بیگاری 
رهنمون  فرمایند . پیرو آنچه منقول اســت تفحص و تحققی 
مید انی فرمود یم تا حقیقت بر صحت و سقم منقوالت روشن 
گرد د . د ر این تحقیق بر آن شــد یم تــا از آنجا که حرف از 
حقیقت اســت به عمق جامعه ،زیر پوست شهر سفر کرد ه یا 
پیشتر رفته به عمق کبد  و کلیه و مغز و سینه جماعت نفوذ 
کنیم تا به نحوی حق مطلب اد ا شــود . د ر این میان برخی 
حاضر به گفتگو برخی نیز مباد رت به مباحثه نفرمود ند  چرا 
که باور د اشتند  که مباحثات بی منطق منجر به مجاد له می 
شــود . مثاًل جماعت سلولی مغز باور د اشــتند  که به برکت 
وجود  گل ،اساساً رد  د اد ه اند  و ترجیح می د هند  با هم به هم 
بخند ند  . جماعت کلیه هم که مد ام بر د ر و د یوار شماره رد  
و بد ل می کرد ند  و سرگرم کارشان بود ند  و جیگر هم چنان 
به جیگرخواران معترض بود  که کاماًل هویتش را از د ســت 
د اد ه بود  و هراس این را د اشت که مباد ا نام  شناسنامه ایش  
که کبد  اســت  د ســتخوش بازی کبد ی شود  یا روی ذغال 
افروخته ،صبحانه ،عصرانه یا آخر شــبانه شــبگرد ان شود . 
جماعــت مقیم معد ه که تمایل به حرف زد ن د اشــتند  نیز 
چنان به هم می پیچید ند  که د چار چســبند گی می شد ند  و 

مد ام د ر کش و قوس موضوعات مطرح شد ه د ر اجتماعاتشان 
محو می شــد ند  . یک روز زخم معد ه ،روز د یگر ورم رود ه ، 
روزی نفت و گاز ببخشــید  نفخ و گاز معد ه و...د ر این میان 
جماعت مهجور و مظلومی که همیشــه د ر اثبات وجود شان 
فعال بود ند  باز پا به مید ان نهاد ند  و از مشکالتشان گفتند  تا 
مگر ثابت کنند  که شــیوع شایعات د لیل خارجی د ارد  و د ر 
د اخل همه چیز بر وفق مراد  اســت . مراد  هم که به کشــت 
گل مشغول بود  و نامش را به  گلمراد   تبد یل کرد ه تا به این 
بهانه جوانان را بخند اند  مگر کره فروشی اش رونق بگیرد . د ر 
نشست خبری خبرنگار د اخلی با خانم فمنیستی که مایل به 
افشای نام واقعی شان نیستند  و د ر اینجا از ایشان به عنوان 
یاختــه نام می بریم گفتگویی صورت پذیرفته که د ر  صورت 

بی بزکش به طور مشروح به شرح ذیر تقد یم می گرد د :
خبرنگار: مایلــم د ر آغاز به خاطر ایجاد  صمیمیت د ر 
گفتگو و ورود  به یک گپ  خود مانی شما را یاخته جان 

خطاب کنم از نظر شما مانعی ند ارد ؟!
یاخته : سوال بعد ی لطفاً

خبرنگار:آیا شما فمنیست هستید ؟
یاخته: فمن اهمیت چند انی ند ارد  مســاله هســت و نیسته 
. ضمن اینکه ما جماعت نســوان خود مان د اریم می گوئیم 
که فمن نیست حاال چه کاریه که من د ر جهت فمن هست 
حرف بزنم . من بر این باورم که این گروه خارجی خود شان 
اسم گروهشان را گذاشته اند  فمن نیست پس چرا مد ام می 
گویند  ما هســتیم ؟ اصال اگر می خواهند  ابراز وجود  کنند  

چرا نام گروه و جنبششــان را نگذاشــتند  فمن هست؟ صد  
البته که من فمن هستم. 

خبرنگار: با این توصیــف ترجیح می د م با طرح یک 
سوال کلی بیشــتر شنوند ه باشم . شــما به عنوان 
یک کارآفرین موفق معرفی شــد ید  که تقریبًا همه با 
فعالیتهاتون آشنا هستند  لطفًا برای ما بگید  که چطور 

به این مرحله از موفقیت رسید ید ؟
یاختــه : می خوام بــا بیتی از حضرت حافظ شــروع کنم 
که فرمود ند : لعلی از کان مروت برنیامد  ســالها ســت تابش 
خورشید  و سعی باد  و باران را چه شد ؟ که البته بند ه از این 
بزرگوار هم گله مند م چون تابش خورشید  رو د اریم تا جایی 
که گرمایش د اره به اوج می رســه و باد  و باران هم که خد ا 
رو شــکر هر وقت بخوان بطور سرزد ه تمام تالششون رو می 
کنند  اما آنچه مهمه اینه که د ر این تابش و سعی ، تالشهای 
بیشــتری هم صورت گرفته که باعث بــروز لعل هایی مثل 
خود  بند ه شــد ه که صد  البته خود  من هم محصول همین 
سعی و تالشم از این جهت که د ر راستای تحقق این اهد اف 
کارهای زیاد ی صورت پذیرفته  که زمینه فعالتر شد ن امثال 
بند ه حقیر فراهم شــد ه . واقعیــت اینه که حقیر از وقتی به 
وجود م پی برد م فهمید م که باید  کاری کنم که بیشتر جنبه 
کارآفرینی د اشته باشه . خب این تصمیم مستلزم یک بستر 
مناســب بود  که خوشــبختانه به برکت وجود  تغذیه ، آب و 
هوا و اســترس زمینه برای فعالیتم شروع شد  د ر این راستا 
بهترین مکان برای پیشــرفتم نفوذ و ثبات و رشد  د ر سینه 
اکثریت جامعــه  خصوصاً بانوان بود  تــا آنجا که همه چیز 
باعث پیشرفت روزافزون شــد  و این روند  باعث شد  تا برای 
اقشار مختلف خصوصاً جامعه پزشکی ،د اروسازی،محصوالت 

متن کامل گفتگو با  خانم یاخته بد خیم

نسل قربانی 

از گذشته تا امروز، د ر اغلب فرهنگ ها، مرد ان ساعات زیاد ی 
از روز را د ر محیــط کار می گذراننــد . اما باید  توجه کرد  که 
کار کرد ن می تواند  با اشتغال متفاوت باشد . بسیاری از افراد  
د ر منــزل یا فعالیت های د اوطلبانه کار می کنند  اما شــاغل 
محســوب نمی شــوند  و د رآمد ی از آن د ریافت نمی کنند . 
کارهای بد ون د رآمد  اغلب شامل پخت غذا، نظافت نگهد اری 

از کود کان، سالمند ان یا بیماران و نظایر اینهاست.د ر سراسر 
جهان میانگین ســاعات کار )شامل با حقوق و بی حقوق( د ر 
روز برای زنان باالتر از مرد ان اســت. همچنین د ر سراســر 
جهان زنان میزان ساعات کار بد ون حقوق برای زنان بیشتر 
از یا برابر ســاعات کاری اســت که از آن د رآمد ی کســب 

می کنند .

زنان بیش از مردان کار می کنند

مریم ایمانیه همسر ظریف وزیر امور خارجه 
هنگام بازد ید  از د هکد ه طبیعت قزوین 
وارد  قفس این قفس شــیر خشمگینی 
که به متصــد ی باغ وحش حمله کرد ه 

بود  شد .

رئیس د اد گاه انقالب تهران:  د ر سه مورد  فیلم برد اری جرم است. یکی از 
این موارد  استحکامات نظامی است د یگری فیلم برد اری از حریم خصوصی 
و ســومی آن فیلم بــرد اری به قصد  همکاری با د ولت متخاصم اســت.با 
توجه به قرارد اد  همکاری علی نژاد  با آمریکایی ها کسانی که از خود شان یا 
د یگران فیلم د ر رابطه با کشف حجاب بگیرند  و به این خانم ارسال کنند  
مشــمول ماد ه ۵08 قانون مجازات اسالمی خواهند  بود  و بین یک تا د ه 
سال حبس برای شان د ر نظر گرفته می شود .البته این صرف فیلم د ر حوزه 
کشف حجاب نیست بلکه هر فیلمی که علیه نظام جمهوری اسالمی باشد  

و برای این خانم ارسال شود  مشمول این ماد ه خواهد  بود .

وارد قفس شیر خشمگین شد

جرم است ...

ارگانیک ، رشته های فیزیک و شیمی و اتمی و بی شمار حرفه د یگر کار 
فراهم بشه شاید  وجود  بند ه چند ان به چشم نیاد  اما واقعیت اینه که اگر 
فعالیت به قول مرد م بد خیم رود رو د ر نظر بگیرید  پی به ارزش کار بند ه 
خواهید  برد . یک آمار ساد ه نشان از وسعت فعالیت د اره که صد  البته این 
همه رو مد یون شــرایط اید ه آلی می د ونم که د ر جامعه وجود  د اره نکته 

اینجاست که باید  شکر گزار د اشته هامون باشیم .
خبرنگار: چه توصیه ای به مخاطبان د ارید ؟

یاخته بد خیم: توصیه ای که د ارم بیشتر یک معامله است. من به عنوان 
یک کارآفرین موفق توصیه می کنم که بانوان با یک ماموگرافی ســاد ه 
عالوه بر شناخت بهتر بند ه و وضعیت خود شون می تونند  با انواع فعالیت 
هام آشنا بشــند  . حتی می تونند  با نوشتن تجربیاتشون اونها هم گامی 

د ر جهت کارآفرینی برد ارند . 
گزارشــها حاکی از آن است بعد  از گذشت ماهها یاخته بد خیم همچنان 
به پیشــرفت و نفــوذ روزافزون خود  د ر ســینه بانوان فعال اســت . از 
کارآفرینی های اخیر وی وســعت بخشید ن به گورســتانهایی است که 
حضــور و توجه یاخته باعــث گرد ید ه تا هر متــر از آن به قیمت های 

نجومی خرید  و فروش شوند.. . این مطلب را اشامهر نوشت.



قسمت دوم- این نکته که د ر طول تاریخ 
کسب و کار و حجره و بازار توکل د اشتن 
به نام های و ذکر های گشایش گر روشی 
برای تقویت ایمان د ر جهت پیشرفت بود ه 
یا حتی اســتفاد ه از نماد ها و نشانه هایی 
د ر بــاور عموم رونق بخش کســب و کار 
بود ه است .اما تمام این باورها چه از منظر 
اعتقاد ی یا نماد ین زمانی ثمر بخش بود ه 
که اینهمــه د ر پی خرد  اقتصاد ی و همت 
و تالش باشــد  . د ر غیــر انینصورت آنگاه 
که علم و تالش د ر کار نباشــد  خرافه د ر 
همه چیز نفوذ کرد ه یک اصل باورپذیر می 
شود  و همین لحظه است که جریان نرم و 
نفوذ انگل های اقتصاد ی شکل می گیرد .
وقتی یک کاســب ،تاجر یــا تولید  کنند ه 
د رک صحیحی از کار خود  ند اشــته باشد  
و خصوصاً اگر به د لیل د سترسی ند اشتن 
به منبع جامعــی از تجربیات حرفه ای  و 
تاریخی هم صنفانش کــه صد  البته باید  
محصــول اتحاد یه و صنف مرتبط باشــد  

مجبور به اعمال ســلیقه و تجربه شخصی 
شود. 

قطعا این فجایع تشــد ید  مــی گرد د . این 
وظیفه هــر صنف اقتصاد ی اســت که با 
بکارگیــری خرد مند ان کتــاب جامعی را 
فراهــم آورد  که تاریخ کســب ،راهکارها 
آزمــون و خطاها ، روش های ســنتی و 
مــد رن و موضوعــات علمــی و کاربرد ی 
را شــامل شــود  و آن  را د ر اختیــار هم 
صنفی هایش قرار د هد  تا ایشان با مطالعه 
آن و با شــناخت و آگاهی د رک د رستی 
از انتخاب حرفه ای خود  د اشــته باشند  و 
تصویر روشــنی از موقعیــت روز به روز و 
لحظه به لحظه کارشان را ببینند . د ر غیر 
این صورت اضطراب کسب باعث می شود  
تا ایشــان پس از سالها تالش به آزمون و 
خطا روآورند  و د ر این سرد رگمی هزار راه 
نرفته  را تجربه کنند  فقط برای آنکه یک 
د انای کل اقتصاد ی آنها را تحت پوشــش 

نگرفته است . 

د ر ایــن میــان واماند گــی و د رماند گی 
اقتصاد ی باعث می شــود  تــا ایمان جای 
خود  را به تــرس د هد  و ضــد  اقتصاد  بر 
کرسی اقتصاد  تکیه زند . زمانی که سرقت 
اطالعــات اقتصاد ی شــکل عامیانه ای به 
خود  می گیرد  و عوام با توجیهات جاهالنه 
فقط بــا نگاهی ظاهربینانــه به تکاپو می 
افتند  تا از علت های پیشــرفت و شکست 
یکد یگر آگاهی یابند  ،لحظه ای اســت که 
اعمال سلیقه و نســخه پیچی های کسب 
شــکل می گیرد  فرصتی ایــد ه آل برای 
ظهور افکار و عقایــد  خرافه که باعث می 
شود  انســان با تمام خرد مند ی و جایگاه 
انسانی اش به پست ترین نماد های حیوانی 
روی آورد  . بینشــی کــه باعث می گرد د  
تولیــد  اقتصاد ی خرافه چنان پیشــرفتی 
د اشــته باشــد  که رد  آن را مــی توان د ر 
چرخــه های تولید  به آســانی د ید . آنقد ر 
پیشــرفت که اگر ســراغ فلز برنج، سرب، 
مس، طال، نقره  یا فلزات د یگر را به مقد ار 
جزیی بگیرید  با این جمله مواجه خواهید  
شــد  که اگر برای قلم زد ن یا طلسم می 
خواهید  هفت جوش هم موجود  اســت . 
ساد ه اند یشــی جاهالنه ایست اگر موارد  
به ظاهر ســاد ه ای از این د ست را د ر نظر 
نگیریــم . اد بیاتی این چنین و خصوصاً به 
کارگیری آن د ر جامعه بازتاب پوسید گی 
و ناامید ی مطلق د ر کســب و د رماند گی 
محض د ر زند گی است تا آنجا که آموزش 
طلسمات به نقل از مشاهیر مختلف بخشی 
از صنعت چاپ را د رگیر خود  کرد ه اســت 
و بازارهای مجازی که امید  آخر کاســبان 
سرشکسته و وورشکســته است نیز پر از 
محصوالت کارگشایی و افزایش رزق است 
،تا آنجا که تجار ، کسبه  قشرهای مختلف 
جامعه گاه برای اند کی امید  د اشتن مبالغ 
هنگفتی بابت چرکین ترین اعضا حیوانی 

و اشیا مختلف می پرد ازند . 
این ســقوط انسان اســت که برای رونق 
اقتصاد ی خــرد  خویش را فراموش کند  و 
به د مل چرکین تحــت عنوان خر مهره و 
موارد  د یگری که اشاره به آنها نیز حقارت 
اســت روی آورد  و صد  البته شــاد  باشی 
بــرای انگل های اقتصاد ی که ورود شــان 
را د ر چرخــه تولید  جهل و عقب ماند گی 

جامعه جشن می گیرند . 
توهم ســرمایه د اری ،یافتن میانبری برای 
ثروتمند  شــد ن ،جستجوی راههای آسان  
برای کســب د رآمد  و د الیل مختلفی که 
از منظــر نیازمند ی توجیه پذیر و منطقی 
است، د ر نهایت به طلسماتی ختم می شود  
که بنا به نسبت های آماری همان قد ر که 
د لیــل برای اثبات آن وجود  د ارد  به همان 
تعد اد  د لیل بــرای رد  آن می توان یافت. 
زیــرا افراد  مختلف د ر یــک مقطع زمانی 

که به اوج نیاز و نا امید ی رســید ه اند  به 
سمت طلسمات گراایش پید ا می کنند  و 
کافی است گشــایش هرچند  مختصر ولو 
نتیجه تالششان باشد   فراهم آید  تا آن را 
به حساب کارآمد ی بازی حروف و اعد اد  و 
نماد ها بگذارند  بی آنکه بد انند  تمام راهی 
که رفته انــد  فقط برای آن بود ه تا به این 
بهانه اعتماد  به نفس از د ست رفته خود  را 
بازســتانند  . اما آنچه واقعیت جامعه امروز 
است و متاسفانه می توان  رد  آنرا د ر میان 
قشــرهای مختلف جســتجو کرد  گرایش 
شد ید  به این مقوله است که چنانکه  حد  
،فرهنگی   ،علمــی  اجتماعی  و مرزهــای 
قربانی این میل شــد ید  و خرافی گشــته 
باعث گرد ید ه تا راه برای همنشینی و نفوذ 
قشر خرافه گســتر د ر میان اقشار کارآمد  

اجتماعی فراهم شود . 
یک همنشــینی ویرانگر که باعث شــد ه 
تا برخی از افراد  عامل د ر اقتصاد  کشــور 
،طلسمات را جایگزین خرد  خویش سازند  و 
بکوشند  به جای تحقیق و تالش از راههای 
نامتعارف مشــکلت را حــل کرد ه و طرح 
راهکار کنند . سخن از تایید  یا رد  اینگونه 
طلسمات و نماد ها نیست بلکه صحبت از 
آســیب و د ست اند ازهایی است که وروود  
این مقوله د ر حریم اقتصاد  یک کشور د ارد  
. اقتصاد ی که بنیانش علم و عمل اســت 
که اگر افراد  نیازمند  ،تجار،کسبه  و عموم 
مرد م روش صحیح کسب د رآمد  بها زمان 
و جزئیات سود  و زیان پرد اختن به این بن 
بســت های خرافی را بد انند  . د ر پایان د ر 
می یابند  که از همان لحظه نخست که با 
نســخه د یگران د ر این راه گام برد اشتند  
کاماًل متضرر شد ند  حال آنکه اگر زمان از 
د ست رفته را صرف کسب علوم اقتصاد ی 
مــی کرد ند  و د ر چهارچــوب کاری خود  
تالش می کرد نــد  راهکارهای جد ید  می 

یافتند  . 
چاپ و نشــر و توزیع روزافــزون کتابها با 
موضوع طلســمات که د ر هر کتابفروشی 
مــی توان آنها را تهیه کرد  مهر تایید ی بر 
زوال اقتصاد  جامعه ای اســت که مرد مش 
از هر قشــر و طبقه ای که باشــند  تمام 
بینــش اقتصاد ی شــان د ر تهیــه چراغ 
جاد وســت تا مگر غول آن چراغ نیازها و 
خواسته هایشــان را برآورد ه سازد  ،غولی 
که اگر هم از چراغ خارج شــود  و بر مرد م 
آشکار گرد  برای برآورد ه کرد ن خواسته ها 
و نیازها علیرغم آنکه سفارش این است که 
بله ارباب من د ر خد متم اما با خورد ن مغز 
ایشان تغذیه می کند  بی آنکه بد انند  هیچ 
غولی د ر خد مت انســان نخواهد  بود  مگر 
آنکه هد فش به اسارت گرفتن ایشان باشد  
)اد امه د ارد (... این مطلب را ما ننوشــتیم  
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خد     مت  خوانند     گان محترم و سروران  مشترک و غیر مشترک که 
به نوعی پولی یا مجانی هر ماه یک نسخه جرید     ه  ما را د     ریافت 
مــی کنند      . عارضم که این قضیه بر قاریین معظم پوشــید     ه و 
مخفی نیســت که د     ر این د     وران وانفســای گرانی کاغذ وسرانه  
 مطالعه یــک صد     م ثانیه د     ر روز  هموطنــان فرهیخته ، جیگر 
شــیر و سر پر سود     ا می خواهد      که جرید     ه د     اری کنی. اوضاع ما 
به مثل مستاجری می ماند      که هر ماه رویش را برنگرد     اند     ه آخر 
ماه می شــود      و خســتگی کار از یک طرف و چمچاره پرد     اخت 
هزینــه های اصلی و فرعی  و بالخص چــک چاپخانه از طرف 
د     یگــر روزها و ماهها و ســالهای آیند     ه را چون زهر بر ما کوفت  
و خواب به چشــمانمان حرام می کند     .منظور این اســت 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 رسد      یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که بعضی ها 
می د     انند      و به روی مبارکشــان نمی آورنــد      آن هم به د     الیلی 
کــه ما می د     انیم و شــما  نمی د     انید       و بهتر اســت خود     تان را 
د     رگیر مشکالت  ما نکنید     . به قول قضیه تق ریز نومچه هد     ایت 
خان   عزیز که اگر می د     انســت هواخواه پر و پا قرصی چون ما 
د     ارد       هر گز از افسرد     گی د     ر عنفوان جوانی د     ر غربت خود     کشی 
نمی کرد      خوشبختانه بر عکس خیلی از سایر همکاران یک کلمه 
از جاهای د     یگر بد     ون ذکر منبع د     زد     ی نکرد     ه ایم و اصلن احتیاج 
به چنین عملی ند     اشتیم .  و اما قضیه رنگ عوض کرد     نمان را به 
پــای قضیه ماجراهای آقای ملون نگذارید      . بلکه بد     لیل پاره ای  
منظور بعضی مشــکالت  فنی د     ر چاپ  هیئت تحریره تصمیم 
به د     ورنگی گرفتند     . ســو 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 کســی که از ســبک و سیاق تک و آس ما  کپی 
برابر اصل کند      و ما خبرد     ار شــویم که وا مصیبتا به حالش . آن 
ســرش 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 بحالــش اگر از ما  و نویســند     گان ما بد      بگوید      . انتقاد      کند       
نطق و مســخره کند       که رســواش می کنم من . و ایضا بقول 
قضیــه جایزه نومچه د     وســت بزرگوارمان  . د     ر پیشــگاه اد     با و 
فضالی جلیــل القد     ر و ارباب علم و د     انش پوشــید     ه  و مخفی 
نماناد      کــه اینجانبان تصمیم قطعی گرفتیــم که هرکس کمر 
همت بر میان بند     د      و به  ما آگهی د     هد       و مشــترک شود     . ما را 
د     ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید      عالوه بر ســهیم شد     ن د     ر 
ثــواب آن  به عنوان اسپانســرینگ و حامی د     ر تمام صفحات با 
د     رج لوگو تجلیل و قد     رد     انی می گرد     د      .باشــد      که اشخاص د     یگر 
تشــویق شوند       و عبرت سایرین گرد     د      . البته نه اینکه کار و بار 
زند     گی خود     شــان را ول کنند      و فقط سنگ ما را به سینه بزنند     . 
د     ر پایان به قول تقد     یم نومچــه هد     ایت : ای خوانند     گان معظم 
و گرامی ! ما این جرید     ه را با کمال احترام . د     و د     ســتی . 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

19 فرورد ین 1330، خانۀ شــمارۀ 37، طبقۀ ســوم - مرد  د ر 
تاریک و روشن اتاق تنهاست. لباس مهمانی می پوشد . مهمان ها 
تا ساعتی د یگر می رســند . مرد  به آشپزخانۀ کوچک کنار اتاق 
می رود . صورتش را د ر ظرفشــویی اصالح می کند . پنجره را به 
روی باد های ســرکِش آوریل می بند د . د ِر آشــپزخانه را هم از 
د اخــل می بند د . با پنبه همۀ د رزهــا را پر می کند . پتویی کف 
آشپزخانه می اند ازد  و گاز ...شیر گاز را باز می کند . تنها صد ایی 
که می آید ، صد ای »شیِن« ممتد  گاز است که هوای آشپزخانه 
را پر می کند . بی آنکه از این »شــیِن« کشــد ار بترسد ، بر پتو 
د راز می کشــد . آرام می گیرد . گاز چون ماری زهرد ار د ور تنش 
می خــزد  و زهرش را د ر ریه هایش می ریزد . مرد  به خواب ابد ی 
فرومی رود . َمرد  می میرد ، سبک، بی صد ا، مانند  پرواز بوف، وقتی 
نیمه شب، از میان شاخه ها، از میان سایه ها پر می کشد  ... د یگر 
چه اهمیــت د ارد  که فرد ا روزنامۀ فیگارو خبر خود کشــی اش 
را بزنــد  یا تیتر روزنامه های تهران پر شــود  از نامش: »صاد ق 
هد ایت خود کشــی کرد « ... اما اهمیــت د ارد ! مهم ترین اثری 
که صاد ق هد ایت نوشــت، »خود کشــی «اش بود  ...نفت، نفت، 
نفــت ... گوش مرد م پــر از هیاهوی نفت بــود . وقتی هد ایت، 
د ر کوچه های محلۀ کارگرنشــین پاریس، گوشــۀ د نجی برای 
خود کشی می جست. او از خانواد ۀ متمول و معروفی بود ، اما از 

مال د نیا هیچ ند اشت، مگر کتاب هایش. تنها چند  روز پیش تر، 
شوهر خواهرش را د ر تهران ترور کرد ند ؛ سپهبد  رزم آرا، نخست 
وزیر وقت، شوهرخواهر صاد ق، انورالملوک هد ایت، بود  که 1۶ 
اسفند  1329 به د ست فد اییان اسالم ترور شد  تا راه ملی شد ن 
نفت، به رهبری مصد ق، هموار شود . اما صاد ق، هیچ میانه ای با 
سیاســت ند اشت. د ر پاریس د رماند ه و آواره بود  و از اینکه باید  
د ائم اقامتش را تمد ید  می کرد ، منزجر بود . به شاگرد  وفاد ارش، 
م. فرزانــه، چنــد  روز پیش از خود کشــی، د ربــارۀ کارمند ان 
ســفارت ایران گفته بود : »آن اول ها عد ه ای شان برایم تره ُخرد  
می کرد ند ، به خیال اینکه رزم آرا چون شوهرخواهرم است، آبی 
ازش گرم می شود  ... ولی از وقتی رزم آرا را کشته اند ، د یگر محل 
ســگ هم بهم نمی گذارند «.هد ایت از همین ها می گریخت، از 
رجاله ها، از فرهنگ و مرد مانی که د یگر تاب تحمل کرد نشان را 
ند اشت. ایران که بود ، د ر د انشگاه هنرهای زیبا کار می کرد . چه 
کاری؟ شرمسار می شوید  اگر بشنوید ، د ر گوشۀ راهرویی میزی 
برای او گذاشته بود ند  تا ُخرد ه کاری کند ، مرد ی که بزرگ ترین 
نویسند ۀ تاریخ معاصر ماست... سال 1329، طاقتش طاق شد . 
باید  از ایران می رفت. اما پول ند اشت. تنگد ست بود  و د ارایی اش 
همان حقوق بخورونمیر کارمند ی بود . کتاب هایش را فروخت. 
تعد اد ی از د وســتان، اند کی به او قرض د اد ند  )انگار که برایش 

گلریــزان کننــد  تا از زند ان برهــد (. اما برای رفتــن، باید  ارز 
د ولتی تهیه می کرد . د وســتانش کمک کرد ند  تا گواهی بگیرد ، 
به نشــانۀ اینکه »بیمار العالج اســت« و بایــد  برای د رمان به 
خارج رود . د وستان برایش نوعی بیماری مغزی ناد ر تراشید ند .
او اســم این گواهی را گذاشــته بود  »تصد یق نامچۀ جنون« ]= 
گواهی د یوانگی[. می گفت: »تصد یق د یوانگی هم کف د ستمون 
گذاشتند  ... ما هم با تصد یِق علِّت ]= مرِض[ مغزی می زنیم به 
چاک ... باالخره با اعطای تصد یق نامچۀ جنون از خد ماِت میهنی 
بند ه تقد یر شــد .« مهمان ها رســید ند . د ِر آپارتمانش را زد ند . 
د ر را بــاز نکرد . بوی گاز می آمد . پیش ســراید ار رفتند . پیرزِن 
ســراید ار مطمئن بود  هد ایت خانه است. کلید ساز آورد . د ر را 
گشود ند . اما ساعتی پیش تر، »بوف  کور« بی صد ا، از لب پنجره 
پر کشید ه بود  ... فرد ا صبح، فیگارو تیتر زد ه بود : »صاد ق هد ایت 
نویسند ۀ بزرگ ایران و براد رزن ژنرال رزم آرا نخست وزیر مقتول 
ایران خود کشــی کرد ه است.«بنویســیم، همه با هم بنویسیم: 
»بزرگ ترین نویسند ۀ معاصر ایران، د ر تنگد ستی و محرومیت، 
گواهی د یوانگی گرفت تا چند رغاز ارز د ولتی بگیرد  تا بتواند  از 
میهن برود ، گوشــۀ د نجی بیابد  و خود کشــی کند .« بنویسیم، 
بنویســیم که هد ایت پیش از مرگ همۀ نوشته هایش را معد وم 
کرد . خشــمگین می گفت: »می خواهم هفتاد  سال سیاه چیزی 
ننویســم. مرد ه شور ببره! ُعقم می نشیند  که د ست به قلم ببرم. 
به زبان این رجاله ها چیز بنویسم. یک مشت بی شرف! یک خط 
هم نباید  بماند ! این اراذل لیاقت ند ارند  کســی برایشان کاری 

بکند . یک مشــت د زد  قالتاق! اصاًل سرشــان توی این حرف ها 
نیست. نمی خوانند ، اگر هم بخوانند  نمی فهمند ... پس برای کی 
بنویسم!«.اسماعیل جمشید ی، کتابی د ارد  با عنوان »خود کشی 
صاد ق هد ایــت« که منبع اصلی من د ر این نوشــتار بود  )ص 
1۵9-193(، همچنین کتاب ارزشــمند  م. فرزانه، »آشنایی با 
هد ایت«.ایــن مطلب را ما ننوشــتیم  مهد ی تد ینی د ر تحلیل 

اجتماعی نوشت.
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