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که قبال به صورت رایگان 
انجام می شد        ...

5

د ر پی انتشــار برخی اد عا ها د ر خصوص نامناســب بود ن 
هواپیمای ای تی آر برای آب و هوای روز حاد ثه، حقوق اند ک 
و د ریافــت چک مبالغ باال از خلبانان ، که د اماد ی نمایند ه 
مجلــس د ر گفت و گو با د و رســانه مطــرح کرد . عالیی، 
مد یرعامل هواپیمایی آســمان  که هیچ خبر و اثری از او 
د ر جریان این حاد ثه نبود  ناگهان د ر گفت و گو با رسانه ها 
تکذیب کرد : منبع انتشار این سخنان ناد رست هستند  که 
مورد  توجه برخی رســانه های بیگانه هم قرار گرفته است.
بر خالف اد عا های مطرح، هیچ کس حتی مد یران شــرکت 
هواپیمایــی نمی توانند  خلبان را واد ار به انجام پرواز کنند . 
د ر واکنش به اینکه هواشناســی اعالم کرد ه بود  که پرواز 
نباید  انجام شــود ، نیزگفت: اصال این طور نیســت. قبل از 
انجام هر پروازی ســه گزارش هواشناسی د ریافت می شود . 
د ر صورتی که خلبان هوا را برای پرواز مناســب بد اند ، فرم 
تأیید  را امضا و سپس پرواز می کند .  د ر مورد  د ریافت چک 
از خلبانــان به جای چک کــرد ن هواپیمانیز گفت:ما هیچ 
تضمینــی د ر قالب چک و... برای پرواز از خلبان ها مطالبه 
نمی کنیــم. تضمین هایی که از خلبان ها گرفته می شــود  
مربوط به مرحله آموزش د ر فضای شبیه ســازی شــد ه یا 
همان »سیمیالتور« د ر شرکت های خارجی است. که این 
یک عرف بین المللی است.با اشاره به برخی اد عا ها مبنی بر 
استعفای جمعی از خلبانان آسمان طی ماه های اخیر گفت: 
استخد ام یا استعفای خلبان ها د ر شرکت آسمان از همان 
رویه عاد ی د ر تمام شرکت های هواپیمایی برخورد ار است. 
ما نه اســتعفا د ر حد  معناد اری د اشته ایم و نه استخد امی 
د ر ایــن ابعاد . طی ماه های اخیر عد ه ای از خلبان های خود  
را به شــرکت های هواپیمایی هند ی اعزام کرد ه  است تا د ر 

خطوط این شرکت پرواز کنند .

 صـد   ای مـرد   م 
را بشنـــویم
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اموال �ـامین اجتماعی 
حق الناس است

چـــــرا؟

گمشد ه  با تکذیبه  پید ا شد ه !!!

خد                  اوند                  ا د                  ر توفیق بگشا
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محمد   د  اماد  ی، نمایند  ه ســاری و عضو کمیسیون عمران مجلس 
د  رباره ســقوط هواپیمای آسمان پرد  ه از مســائلی برد  اشته است 
کــه عد  م توجه به آنها می تواند   فجایــع بزرگ تری را د  ر صنعت 
هوایی کشــور به ویژه د  ر شرکت آســمان به د  نبال د  اشته باشد  . 
وی تصریح کرد  ه اســت که ســوء مد  یریت د  ر شرکت هواپیمایی 
آسمان می تواند   یکی از علت های اصلی سقوط این هواپیما باشد  .

ســازمان هواشناسی از وضعیت آب و هوای منطقه د  نا اطالع د  اد  ه 
بود  ؛ بنابراین احتمال ســانحه وجود   د  اشــت، اما متاسفانه شرکت 
هواپیمایی آســمان د  ســتور لغو پرواز را صاد  ر نکرد  . شکایت های 
بســیاری از ســوی خلبانان آسمان به کمیســیون عمران ارسال 
شــد  ه اســت و بیش از 30 نفر از خلبانان خوب و توانمند   آسمان 
د  ر ماه های قبل به د  لیل ســوء مد  یریت استعفا د  اد  ه اند  . متاسفانه 
تعد  اد  ی از خلبانان اعالم کرد  ه اند   که این شــرکت با د  ریافت چک 
از خلبانان ، آنها را مجبور به پرواز می کند  .د  ر ســقوط یک فروند   
هواپیمای ATR متعلق به شــرکت هواپیمایی آسمان، 65 نفر از 
هموطنان مان جان خود   را از د  ســت د  اد  ند  . این هواپیما از تهران 
به یاســوج می رفت. این مطلب را ما ننوشتیم باشگاه خبرنگاران  

نوشت.

پشت پرد  ه های  
  ATR علی ربیعــی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی د  ر بخشــنامه ی سقوط

کم ســابقه ای »بکارگیری منســوبین به افراد   سیاسی د  ر سطوح 
مد  یریتی« د  ر این وزارتخانه را ممنوع کرد  .او د  ر ابالغ این بخشنامه 
با اشاره به اینکه فساد   اد  اری و مالی د  ر هر جامعه ای بزرگترین مانع 
د  ر راه پیشرفت است، نوشته است که فساد   حاکمیت قانون را زیر 
ســؤال می برد   و مد  یران باید   با آن مبارزه کنند   و آماد  ه ی »خطر و 
پرد  اخت هزینه های گزاف« هم باشند  .جایی که برخورد   بی تعارف 
و صریح با فســاد  ، رانت و »آشنابازی« ممکن است به قیمِت کنار 
گذاشتن یک مد  یر برای باقی عمرش تمام شود  ، ربیعی بد  رستی به 
وجود   خطر و هزینه های گزاف د  ر راه مبارزه با فساد   اشاره می کند  . 
البته زمانی که رأس هرم مد  یریتــی یک نهاد   یا وزارتخانه چنین 
بخشــنامه ای را ابالغ می کند  ، البد   می تواند   تمام قد   از مد  یران زیر 

د  ست خود   نیز حمایت کند  .
با این حال قصه ی رانت و استفاد  ه از به اصطالح »پارتی« د  ر انتصابات 
مد  یریتی به این ساد  گی ریشه کن شد  نی نیست. همچنان که ربیعی 
نیز د  ر بخشــنامه ی اخیر خود   نوشــته: »علیرغم تأکید  ات مکرر و 
صد  ور بخشنامه های متعد  د  ، گزارش هایی د  رباره بکارگیری منسوبین 
به افراد   سیاسی، د  ر سطوح مد  یریتی شرکت ها و هلد  ینگ های تابعه، 
برخالف اصول شایسته ساالری، د  ریافت می نمایم«.د  ر شرایطی که 
نارضایتی ها از عملکرد   سیســتم اد  اره کنند  ه ی کشور باالگرفته و 
امید  های بخشی از شهروند  ان تبد  یل به یأس شد  ه، یکی از اقد  امات 
مؤثــر د  ر حفظ ســرمایه ی اجتماعی حکومت، مبــارزه با همین 
فساد  ها و رانت هایی است که به قول ربیعی موجب »ترویج یأس و 
بی تفاوتی« است. علی ربیعی د  ر بخشنامه ی ابالغی خود   به مد  یران 
زیرمجموعه ی خود   اخطار د  اد  ه که بد  ون هیچ مالحظه ای مد  یرانی 
را که به د  نبال انتصابات سیاسی باشند  ، بی د  رنگ عزل خواهد   کرد  . 

این مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت.

چند ین  روز از حاد ثه گذشــته و هنوز پاسخ بسیاری از 
پرسش ها پیرامون سقوط پرواز 3۷0۴ تهرانـ  یاسوج د ر 
ارتفاعات د نا زیر برف سنگین د ر ارتفاعات د نا مد فون است 
که استاند ار کهگیلویه و بویراحمد  با خبری عجیب همگان 
را غافلگیر می کند ! کتاب ســقوط پرواز تهران ـ یاسوج 
تد وین خواهد  شد !کتابی که قرار است مستند سازی هم 
شود  و البد  اطالعات جعبه سیاه پرواز هم د ر آن بیاید ، اما 
تصمیم به تد وین آن پیش از پید ا شد ن جعبه سیاه گرفته 
شد ه و تصمیم گیرند ه نیز نه یک نویسند ه یا مستند  ساز 
که جناب استاند ار است. فرد ی که به نظر این روز ها باید  
با د غد غه های بزرگ تر و مهم تری د ست و پنجه نرم کند  
نه تد وین کتاب!اتفاقی عجیب، اما واقعی که اگر بشنویم 
مرز های کشــورمان را د ر نورد ید ه و د ر زمره اخبار مورد  
توجه جهانیان قرار گرفته، جای تعجب نخواهد  د اشــت 
تد ارک یک مسئول عالی رتبه برای تهیه و تد وین کتابی 
سفارشی که گویی قصد  د ارد  اتفاقات عجیبی مانند  پرواز 
یک هواپیما د ر شــرایط بســیار بد  جوی، از کار افتاد ن 
سیستم مکان یاب هواپیما )ELT(، پید ا نشد ن الشه آن 
تا د و روز و اتفاقات عجیب ریز و د رشــت د یگر را د ر کنار 
حس انسان د وستی اهالی پاد نا د ر پذیرایی و پشتیبانی 
از امد اد گــران روایت کند  و البد  بــا فروش آن د ر کتاب 

فروشی ها، عواید ی نیز د اشته باشد !

روحانی رئیس جمهور  بــا یاد  آوری اینکه اینکه من حس 
می کنم که بنگاه های اقتصاد  ی را از د  ست د  ولتی ها گرفتن 
سخت اســت، بیان کرد  : بنگاه های اقتصاد  ی باید   به مرد  م 
واگذار شــوند  . کار د  ولــت بنگاه د  اری اقتصاد  ی نیســت. 
نهاد  های عمومی و نیروهای مســلح هم بایــد   این کار را 
بکنند  . ساخت مسکن هم باید   به مرد  م واگذار شود  . ما هم 

باید   مرد  م را یاری کنیم.

برخورد   بی تعارف با فساد  ، 
رانت و آشنابازی

وقتی استاند ار همگان را 
غافلگیر می کند !

 بنگاه های اقتصاد  ی 
را د  و د  ستی چسبید  ه اند  

حسین عالیی مد  یرعامل هواپیمایی آسمان است که از زمان اعالم خبر سقوط 
هواپیمای آســمان مفقود   گرد  ید  ه است!!!نه د  ر جایی رؤیت شد  ه و نه یک کلمه 

مصاحبه د  اشته!!!!!

د  ر  مــرد  م  نماینــد  گان 
خانه ملــت افزایش حقوق 
مقامــات د  ر ســال ۹۷ را 
ممنوع کرد  نــد   که قضات 
و اعضای هیــات علمی از 
شد  ند  . مستثنی  قانون  این 
اعطای هرگونه تســهیالت 

به مقامات ممنوع شد  .

ســخنگوی  بــد  ری،  صد  یــف 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
اســالمی گفت: وزیــر راه د  ر پنج 
محــور از جمله ســوءمد  یریت د  ر 
ســوانح ریلی و هوایی، بحران برف 
و... استیضاح می شود  .سانحه هوایی 
یاســوج از جمله د  الیلــی بود   که 
اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی 
را کلیــد   زد  ه اســت.خود  د  اری از 
ارائه توضیحات کافــی به مرد  م و 
نماینــد  گان د  ر خصــوص حواد  ث 
و نحوه مد  یریــت آن و همچنین 
بی توجهی به تعهد  اتی که وزیر د  ر 
هنگام اخذ رأی مطرح کرد  ه بود  ، از 
علل استیضاح است.بخشی از علت 
سوءمد  یریت  ریلی وهوایی  حواد  ث 
است.بررسی ها نشان می د  هد   عمر 
این هواپیما ۲5 ســال بود  ه است.

تأثیر ســوءمد  یریت ها د  ر  از  نباید   
بــروز و ظهور این حواد  ث چشــم 
پوشید  .باید   این پرواز نیز لغو می شد   
و هر چند   د  لخوری 60 مسافر را به 
د  نبال د  اشــت اما جانشان به خطر 
نمی افتاد  . د  ر حاد  ثه قطار نیز نباید   
ســوءمد  یریت ها به شکلی بود   که 
یک اپراتور بتواند   مجوز صاد  ر کند   
و د  ر بــارش اخیر برف نیز شــاهد   
وضعیت  د  ر  سوءمد  یریت ها  برخی 
بحرانی بود  یم. عمــر مفید   ناوگان 
هوایی کشــور ۲۲ الی ۲3 ســال 
محاسبه شد  ه و این د  ر حالی است 
که د  ر د  نیا عمــر مفید   حد  ود   ۱0 
سال است.د  ر عین حال بخشی از 
مشــکالت ناوگان هوایی کشور به 
تحریم ها و عد  م همکاری بانک های 

خارجی مرتبط است.

طنز بی قانون هم  د  ر واکنش به نمایند  ه شــرکت هواپیمایی آســمان که گفته 
بود   خیلی از کشــورهای د  نیا به د  نبال خرید   هواپیمای سقوط کرد  ه بود  ند  .آهن 

قراضه خرید  ارم!

محســنی اژه ای ســخنگوی قوه قضاییه 
از د ســتگیری مسئول ســابق حراست 
بانک مرکزی به خاطر مسائل مالی خبر 
د اد :مسئول سابق حراست بانک مرکزی 
پروند ه ای برایش تشــکیل شد ه بود  که 
االن با قرار وثیقه آزاد  است مسئله مالی 
د اشت. فرد  د یگری از معاونت های بانک 
مرکزی هم بازد اشــت شد ه بود  که مد یر 

نیست.

به دنبال گمشد  ه !!!

 اعطای هرگونه �سهیلات 
به مقامات ممنوع !

وزیر راه باید   استیضاح شود  

آهن قراضه خرید  ارم!

 د ستگیری مسئول سابق 
حراست بانک مرکزی 

حد ود  یک هفته پیش ســید عبد الوهاب سهل آباد ی، رئیس 
خانه صنعت، معد ن و تجارت ایران د ر یک جمع ســخنانی 
ایراد  کرد  که هرچند  با تاخیر مورد  توجه افکار عمومی قرار 
گرفت، اما سر و صد ای زیاد ی به پا کرد  و واکنش های فراوانی 
به د نبال د اشت. واکنش هایی از جنس تعجب فراوان!وارد ات 
کود  انسانی، آن هم به میزان ۱60 تن )آن گونه که د ر خبر 
آمد ه بود ( چیزی نیست که بتوان به ساد گی از کنارش عبور 
کــرد ، به ویژه د ر روز هایی که نرخ ارز و د الر به شــد ت اوج 
گرفته و برخی بــر این باورند  که از جمله د الیل اوج گیری 
قیمت ارز، کمبود  منابع ارزی اســت. اگر به سخنان رئیس 
خانه صنعت، معد ن و تجارت ایران د قیق شویم، د رخواهیم 
یافــت که جز وارد ات ایــن محصول )؟( عجیــب، وارد ات 
پتو هایــی با کرک حیوانات غیرشــرعی )نقل به مضمون!(  
خاکستر مورد  استفاد ه د ر گلکاری، سیگار برگ گران قیمت 
و اقالم عجیب د یگری نیز د ر سال گذشته رقم خورد ه است 
که بســیاری شان محل تامل هســتند .د ر پی حاشیه های 
فراوانی که به د نبال انتشار این خبر د ر روز های اخیر به وجود  
آمد ، وزارت صنعت، معد ن و تجارت توضیحاتی ارائه کرد  که 
د ر آن ضمن »مضحک خواند ن خبر وارد ات کود  انســانی از 
ترکیه«، به نقل از ســازمان توسعه تجارت که مسئول ثبت 
سفارش کاالست- مد عی شد  »طی سال های ۹5 و ۹6 هیچ 
گونه ثبت سفارش وارد ات برای این رد یف تعرفه )گل و الی 
فاضالب( انجام نشد ه است.« با این مالحظه که ممکن است 
ثبت ســفارش این کاال د ر سال ۹۴ صورت گرفته باشد  که 
باز تکذیب وارد ات آن د ر سال ۹5 به د ور از اصول حرفه ای و 

روال مسئولیت پذیری است.

 جمعی از نمایند  گان مجلس شــورای اســالمی طرح 
۲ فوریتی »اعاد  ه اموال نامشــروع مسئوالن« را تهیه و 
تد  وین کرد  ه اند  .به موجب این طرح، هیاتی متشــکل از 
نهاد  های نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال 
مسئوالن را د  ارد   که پس از بررسی ها د  رصورت حصول 
اطمینان از نامشروع این اموال، آنها را به بیت المال باز 
می گرد  اند  .  محمد   د  هقان نمایند  ه مرد  م طرقبه و شاند  یز 
و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس د  رحال جمع 
آوری امضا برای این طرح د  ر صحن علنی مجلس است.

وارد ات »کود  انسانی«  از ترکیه!

اعاد  ه اموال نامشروع مسئوالن!
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وزیر راه و شهرســازی مامور پیگیری علت 
حاد ثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان شد!
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سرمایه گذارن، فعاالن و کارآفرینان استارت آپی ایران نقش موثری د ر توسعه 
»اقتصاد  امن« د ارند ؛ اما چه برنامه ای برای حفظ آن ها د اریم؟ اتهام، برچسب 
تشویش اذهان، تالش د ر ایحاد  فضای ملتهب امنیتی و ... همه این ها نخبگان 
و ســرمایه ها را فراری می د هند !با اینکــه »اقتصاد  امن« از مهمترین نیاز های 
کشــور د ر مقطع کنونی به حساب می آید ، اما بعضی از فعالیت ها د ر حال رخ 
د اد ن اســت که از روی سهو یا عمد ی، امنیت فضای کسب وکاری د انش بنیان 

و فناوری محور کشور را تحت تاثیر قرار می د هد .
عــد ه ای به بهانــه و انگیزه رقابت های جناحی و سیاســی، به جای تالش د ر 
ایجاد  شــرایط امن اقتصاد ی، د ر شب نامه ها و روزنامه های خود  فضای اقتصاد  
د انش بنیــان و فناوری محــور »امنیتی« کرد ه و با تشــویش و ارائه اطالعات 
ناد رست، بهترین ظرفیت های توسعه اقتصاد ی کشور را ملتهبانه به سوی د ره 

نابود ی هد ایت می کنند .
اما اکنون به اعتراف بســیاری از کارشناســان برجســته و مسئوالن کشور و 
همچنین بر اساس آمار های رسمی منتشر شد ه، توسعه اکوسیستم استارت آپی 
نه تنها د ر حفظ ســرمایه های ملی و نخبگان د ر کشور به شد ت تاثیر د اشته 
اســت، بلکه از اصلی ترین عوامل روند  مهاجرت معکوس و بازگشت مغز ها به 
کشــور نیز به حساب می آید .مانع تراشــی، اتهام و برچسب به د لیل اطالعات 
ناقص، تشــویش و ایجاد  فضای ملتهب علیه این ها که با جذب ســرمایه های 
د اخلی و خارجی باعث ایجاد  اشتغال و حفظ و بقای نخبگان د ر د اخل کشور 

شد ه اند  چه نتیجه ای د ر بر د اشته یا خواهد  د اشت؟ 
این اتفاقات سرمایه ها را حفظ می کند  یا حمایت و همراهی با نیرو های جوان 
و بومی و ســرمایه گذارن د اخلی؟به نظر شما د ر فضای امنیتی و ملتهب پر از 
اتهام و برچســب چطور انتظار د اریم سرمایه های د اخلی و خارجی به سمت 

کارآفرینی و توسعه اقتصاد ی د انش بنیان و فناوری محور هد ایت شود ؟

مهد   ی هاشــمی د   ر چهل و سومین جلسه شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش 
بیان د   اشت: انقالب اسالمی یک تجربه تاریخی بود   . تجربه ای که مانند    سایر تجربه های 
یک ملت توام باسعی و خطا، د   ستاورد   ها و هزینه ها، موفقیت ها و شکست ها، افتخارات 
و تعصب ها، اشک ها و لبخند   ها، خرسند   ی ها وحسرت ها و تصمیمات د   رست و اقد   امات 
اشتباه اســت.اگر با آگاهی و تجربه امروز به سال 5۷ برگرد   یم قطعاً به گونه ای د   یگر 
و با عملکرد    بهتری آن شــرایط را ســپری می کنیم اما افســوس که زمان به عقب 

بازنمی گرد   د    و تجربیات گذشته می تواند    نشانگر آیند   ه باشد   .
باقی ماند   ن د   ر تاریخ و حســرت برای گذشــته د   رد   ی را د   وا نمی کنــد   . اگر از تاوان 
اشتباهاتمان د   ر گذشته ناراحتیم باید    سعی کنیم د   ر عملکرد    امروز خود    این اشتباهات 
را تکرار نکنیم.اکنون وارث این تجربه پر هزینه هســتیم و شــرط عقل آن است که 
نقاط مثبت و قوت این تجربه را حفظ و تثبیت کنیم و نقاط ضعف و اشــتباهات آن 

را مایه عبرت و تجربه قرار د   هیم.
مانند    گذشــته صد   ای نارضایتی و اعتراض مرد   م را که با مشکالت شد   ید    معیشتی و 
مطالبات پاسخ د   اد   ه نشد   ه اجتماعی، فرهنگی وسیاسی د   رگیر هستند    را می شنویم و 
انتظارات مرد   م از جمهوری ا سالمی و انقالبی که با هزینه های فراوان و تقد   یم صد   ها 
هزار شــهید    به ثمر نشست و حفظ شد   ، با عملکرد    فعلی سه قوه و سایر د   ستگاه ها و 
نهاد   های مســئول فاصله و شکاف عمیقی د   ارد   .به جای آنکه همد   یگر را متهم کنیم و 
نارضایتی مرد   م را همانند    سایر مسائل به موضوع مناقشه سیاسی تبد   یل کنیم آن را 
بشــنویم و هر شخص، گروه، د   ستگاه و نهاد    قصور و تقصیر خود    را د   ر رقم زد   ن وضع 

موجود    بپذیرند   . 
چراکه تزریق ناامید   ی و تنش به جامعه نه تنها د   وای د   رد    آن نیست بلکه به جای آنکه 
مرهمی بر این زخم عمیق و کهنه باشد    نمک پاشید   ن بر آن است.د   هه چهارم انقالب 
به پایان رســید   . انتظار مرد   م از مســئوالن پرهیز از جشن ها و مراسم های تشریفاتی 
و پرهزینه و بازگشــت به روحیات ابتد   ای انقالب اســت. صد   ای مرد   م را بشنویم قبل 
از آنکه برای شــنید   ن د   یر شد   ه باشــد   . اصالح و خد   مت صاد   قانه و خالصانه را شتاب 
ببخشــیم قبل از آنکه تاثیر خود    را از د   ست د   هد   .همه حوزه های عمومی با نارضایتی 
مرد   م مواجه است. شــرایط اقتصاد   ی، بی ثباتی قیمت ارز تا وضعیت غذایی، عملکرد    
قــوه مقننه و نهاد   های فرهنگی و اجتماعی همچنین د   ر حوزه مد   یریت شــهری نیز 
اشکال و ضعف وجود    د   ارد    و باید    به آن معترف بود   . امید   وارم سی و نهمین د   هه فجر 

متفاوت و موثر ازســال های قبل ســپری شود    که اگر ورود    به سن چهل سالگی برای 
انســان همراه با اوج عقالنیت و پختگی فرد    باشــد    برای انقالب نیز ورود    به این سن 

پویند   گی، بالند   گی، نقد   پذیری و عقالنیت را بیش از گذشته به همراه بیاورد   .

رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه فساد   همچون اژد  های هفت سر افسانه ها است که از 
بین برد  ن آن به راحتی امکان پذیر نیست ولی حتماً باید   انجام شود  ، تاکید   کرد  ند  :مرد  م بسیاری 

 از مشکالت را تحمل می کنند   اما از فساد   و تبعیض ِشکوه د  ارند   و آن را تحمل نمی کنند  ، 
بنابراین مسئولین هر سه قوه باید   به طور جد  ی با فساد   مبارزه کنند  .

صد   ای مرد   م را بشنویم

حرف مرد  م شکایت از فساد   و �بعیض است

حســن خلیل آباد   ی عضو شورای شــهر تهران ، ری 
تجریش، گفت: تغییرنام خیابان کارگر، بلوار کشاورز 
و پارک الله با اعتراض مواجه شــد   .قرار بر این شــد    
که بر اساس سیاست های کلی کمیسیون نامگذاری، 
نام های موجود    تغییر پید   ا نکند    و د   ر کمیســیون به 
این نتیجه رســید   یم که تونل آرش اسفند   یار که د   ر 
مراحل نهایی ســاخت و آماد   ه بهره برد   اری است به 
نام مرحوم د   کتر محمد    مصد   ق نامگذاری شود    و این 
مســاله نیز تایید    و د   ر کمیسیون فرعی نامگذاری نیز 
رای آورد   .عالقه مند   ان د   کتر مصد   ق گفتند    نامگذاری 
تونــل آرش اســفند   یار به نام د   کتر مصد   ق د   رشــان 
ایشــان نیســت و گفتند    چرا نام یک خیابان را برای 

ایشان تعیین نمی کنید   . 
چند    نام د   یگر هم مطرح شــد    مثل؛ خیابان کشاورز 
خیابان کارگر، جــاد   ه قد   یم تهران کرج و تونل آرش 

اســفند   یار کــه د   ر فضای مجازی نیز بر این اســاس 
رای گیری صــورت گرفت که حتی پــارک الله د   ر 
این اسامی بود   ه اســت. این مساله د   ر نوبت صحن و 
د   ستور کار اســت تا مشخص شود    کد   ام یک از معابر 
پیشنهاد   ی د   ر آخر به نام ایشان نامگذاری خواهد    شد   .
مرحوم مصد   ق نسبت به شهد   ای سی تیر د   ر امامزاد   ه 
عبد   اهلل شــهر ری عالقه زیاد   ی د   اشــت، و د   وســت 
د   اشــتند    د   ر بین این عزیزان به خاک ســپرد   ه شوند 
اما چون د   ر حصر از د   نیا رفتند    د   ر    همان احمد    آباد    و 
ملک خود   شان به خاک سپرد   ه شد   ند   . اگر بتوانیم یک 
مکان و یاد   مان را برای ایشــان د   ر نظر بگیریم کاری 
است که مرد   م و شهد   ای سی تیر را خوشحال خواهد    
کرد   .امید   واریم د   ر رابطــه با مرحوم مهند   س بازرگان 
نیز تصمیماتی اخذ شــود    تا یکــی از معابر نیز به نام 

ایشان نام گذاری شود   .

چون د  ر حصر از د  نیا رفتند  ...

شــهرام جزایری می گوید   : از اتهام اخالل د   ر نظام اقتصاد   ی 
کشــور تبرئه شد   ه اســت. تا یکی - د   و ماه پیش ویکی پد   یا 
د   ر مورد    من نوشته بود    »مفسد   «  و »د   زد   «. اما یک ماه قبل 
بود    که یکی از د   وستان فایلی را برایم فرستاد    و نوشت احکام 
د   یوان عالی کشــور د   رباره تو را د   ر ویکی پد   یا گذاشــته اند   . 
صراحتا نوشــته اند    او با ۱۸0 هــزار برگه بازجویی و ۱۲00  
جلســه بازجویی هیچ تضییــع د   ر اموال د   ولتی ند   اشــته و  
خوش حســابی اش ثابت شد   ه و پول بانک را هم برگرد   اند   ه 
اســت. شاید    به همین استناد   ، عنوان د   زد    و مفسد    را از کنار 
اسم من برد   اشته و نوشته شهرام جزایری، تاجر و کارآفرین. 

همین تغییر برای من خیلی تغییر جذابی بود   . حاال هم برای 
معرفی خود   م به شما به همین نوشته استناد    می کنم.اما من 
کال یک آد   م عامی و عاد   ی هستم که هزاران فالوور د   ر شبکه 
های اجتماعی د   ارم. همین شــب یلد   ا یک فیلم ۱0 ثانیه ای 
از رقصید   ن و خوشحالی ام گذاشته بود   م که سی هزار الیک 
خورد   . د   ر نهایت برای من نوشــتند    هیچ ارگان های ذیصالح 
مالی کشور از متهم شهرام جزایری گله و شکایتی ند   اشتند   . 
از اتهام اخالل د   ر نظام اقتصاد   ی کشور که به حمد   اهلل د   ر د   و 
شعبه از این اتهام برائت گرفتم.من برای این جرم د   ر زند   ان 
نبود   م. د   اســتان کارت ســربازی ، اتهامات غیر اقتصاد   ی و  
عبور غیرقانونی از مرز آبی بود   .  اما این ها فاید   ه ند   ارد   . شــما 
شــهرام جزایری واقعی را ۱0 یا د   وازد   ه ســال د   یگر خواهید    
شــناخت.۱0 د   رصد    د   شــمن د   ارم و بقیه هشتاد    د   رصد    هم 

کاری با من ند   ارند   . 
باید    بــرای کار اقتصاد   ی از ایران بــروم اگر همین حاال هم 
بــروم یک عد   ه می گویند    کــه وای پول ها را برد    اما د   ر کل 
می د   انم برایم حاشــیه د   رست می شــود   ، برای همین کار 
اقتصاد   ی ام را خــارج از ایران کلید    می زنم. یک واقعیت را 
بگویم.شرایط ایران برای پرش های من مناسب نیست. االن 
محال اســت یک طرح اقتصاد   ی  کمتر از یک تا میلیارد    تا 
۲ میلیارد    د   الر بنویســم. خیلی ها،حتی کارشناسان قضایی 
چهره به چهره با من نشســته اند    و تایید   م کرد   ه اند    و گفتند    
مشکلی نیســت اما وقتی پشت میز نشستند    ، من رامحکوم 
می کرد   ند   . نمی خواهم د   ر این فضا د   وباره ســوژه شــوم. به 
زود   ی بزرگترین بانک شــهرام را د   ر د   نیا علم خواهم کرد    و 

تصمیم د   ارم کنار هتل آقای ترامپ یک برج با ارتفاع بلند   تر 
بســازم. طبق محاســبات هم تا ۲۴ تا 36 ماه آیند   ه احد   اث 
این ســاختمان به اتمام می رســد   . با اســتفاد   ه از مکانیسم 
های فوق العاد   ه پیشرفته مثل ارزهای د   یجیتالی سقف های 
جد   ید    را می شــکنیم. وقتی خبرها به ایران رســید    متوجه 
می شــوید   .  می خواهم ارز د   یجیتالی »شــهرام کوین« را به 

زود   ی رونمایی کنم. 
همــان طور که می د   انید    مالک »بیت کوین«  هنوز خود   ش 
را معرفی نکرد   ه اما من ارز د   یجیتالی ام را با اعتبار و پشتوانه 
معرفی می کنم.ســه سال است می گویم با وزرای اقتصاد   ی 
د   ید   اری کنم اما اصال حاضر نیســتند    مقابل من بنشــینند   . 
اینجــا فعال اقتصاد   ی یا متهم می شــود    بــه د   زد   ی و رانت 
خوری یا اگر هیچ کد   ام این ها نشود   ، مرفه بی د   رد    شناخته 
می شود   . پس بهتر اســت بروم جایی که امکاناتی را به من 
می د   هد   .د   ر سیزد   ه ســال زند   انم هم هیچ متوقف نشد   م من 
زیر نظر مقام قضایی 50 شــرکتم را  مد   یریت کرد   م تا د   یونم 
را بد   هــم. د   ر همین مقطــع، د   ر د   وره مد   یریت بحران، یعنی 
زنــد   ان یکی را می فروختم و  یکی را می خرید   م،همه اینها با 
نظارت د   ســتگاه قضایی بود   .باالخره من از د   اخل زند   ان ۴۸ 
میلیون د   الر تســویه حســاب کرد   م. به لطف خد   ا توانستم 
مد   یریت کنم د   قیقاً زمانی که قوه قضاییه اعالم کرد    می توانی 
بد   هی ات را بپرد   ازی، آن را پرد   اختم. همین یکی - د   و سال 
قبل ۱0 د   انشــگاه اروپایی به من د   کترای اقتصاد   ی ممیزی 
د   اد   ه اند   . نظریه اقتصــاد   ی خوبی د   ارم نظریه کاند   ید   ای نوبل 

می شود    اما اینکه جایزه را ببرد    اهلل اعلم.

بزرگترین بانک شهرام را د  ر د  نیا َعلم خواهم کرد  

ری
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سی ان بی ســی گزارشی د رباره 5 شهر که بهترین فرصت های شغلی را برای 
مهاجران مهیا می کنند ، منتشــر کرد ه اســت. این گزارش می نویسد ، اگر می 
خواهید  حرفه خود  را رشد  د هید  ایاالت متحد ه یا بریتانیا می تواند  مکان خوبی 
برای این کار باشد .شــهرهای اصلی بریتانیا و ایاالت متحد ه جز بهترین شهرها 
برای فرصت های شغلی مهاجران هستند . به طوری که از 5 شهری که بهترین 
فرصت های شــغلی مهاجران را ایجاد  می کنند ، ۴ شــهر د ر این د و کشور قرار 
د ارند . 5 شهر برتر برای فرصت های شغلی و استخد ام مهاجران آورد ه شد ه است:
 بیرمنگام: این شهر، رتبه پنجم د ر میان بهترین فرصت های شغلی مهاجران 
را د ارد . مهاجرانی که د ر بیرمنگام کار می کنند ، هزینه زند گی مقرون به صرفه 
را ستایش می کنند ، اما میانگین د رآمد  مهاجران د ر این شهر کمتر از میانگین 

جهانی است.
د وبلین: پایتخت ایرلند  د ر رتبه چهارم بهترین شهر برای مهاجران قرار د ارد . 
این شهر خانه شــرکت های بزرگی مانند  گوگل، فیس بوک است. د وبلین به 
یک مرکز فناوری تبد یل شــد ه است.د وسوم مهاجرانی که د ر این شهر زند گی 

می کنند  گفته اند  تعاد ل زند گی و کار را به د ست آورد ه اند .
 نیویورک: خانه وال اســتریت و مرکز مالی پررونق نیویورک شرایط خوبی را 
برای کار ایجاد  می کند . اگرچه د رآمد  مهاجران د ر نیویورک د ر میان باالترین 
میزان د رآمد ها د ر جهان قرار د ارد ، اما پاسخ د هند گان می گویند  بهای سالمتی 

جسمی خود  را می گیرند .
لند ن: د ر این شهر متوسط د رآمد  مهاجران تقریبا ۱0 د رصد  باالتر از میانگین 
جهانی اســت. با این حال هزینه های باالی زند گی د ر این شــهر، بحث مورد  

انتقاد  مهاجران است.
سانفرانسیسکو: با رشد  اقتصاد ی و موقعیت پیشرو د ر د نیای تکنولوژی، این 
شــهر جایگاه نخست را د ر میان شــهرهای مورد  نظر مهاجران به د ست آورد . 
اگرچه هزینه زند گی د ر این شهر باالست اما باالترین د رآمد  هم برای مهاجران 
د ارد . بســیاری از پاسخ د هند گان گفته اند  که د ر سانفرسیسکو خانه و ماشین 

بهتری به نسبت به شهر خود شان د ارند .

شگرد  جد ید  پراند ن  نخبگان 

بهشت مهاجران کجاست؟
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معاون اول قوه قضائیه ،محســنی اژه ای 
د            ر خصوص بی اعتماد            ی مرد            م نســبت 
بــه قوه قضائیه و احســاس فســاد             د            ر 
 جامعه گفت:بخشــی از بــی اعتماد            ی 

به قوه قضائیه.  

نمی گوییــم د            ر قوه قضاییه هیچ قاضی 
و کارمند             خالفکاری نیســت، اما بخش 
زیاد            ی از آن ها مربوط به وکالســت که 

به پای قوه قضائیه تمام می شود             . 
این مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت.

نجفی د            ر  پاســخ به سوالی د            ر خصوص 
انتقاد            اتــی کــه نســبت بــه عملکــرد             
شــهرد            اری د            ر مد            یریت بــرف اخیر د            ر 
تهران مطرح اســت و انتظــارات مرد            م 
تصریح کرد            : صبح روز یکشــنبه که روز 
 بعد             از بــرف بود            ، تمام خیابان های اصلی 

تهران باز بود            . 
بیشــتر از ایــن شــهرد            اری بایــد             چه 
اقد            امی انجــام می د            اد            ؟ این برف وضعیت 
ویــژه ای د            اشــت و ۲۸ ســاعت مد            اوم 
 باریــد             کــه د            ر طــول ســال های اخیر 

بی سابقه بود            . 

حجــم بارش و ســرعت آن و نیز میزان 
بــرود            ت هوا زیاد             بود             و برف به ســرعت 

تبد            یل به یخبند            ان شد            .
شــهرد            اری آنچه را که د            ر توان د            اشــت 
انجام د            اد            .حتی د            ر موارد            ی هم به وزارت 
راه د            ر ارتباط با فرود            گاه مهرآباد             و بخشی 
از جاد            ه تهران - قم و تهران - کرج کمک 
کرد            یم. کشــور ما به ویژه شهر تهران از 
نظر امکانات خیلی ضعیف تر از شــهری 
اســت که برای حد            ود             ۱0 میلیون ساکن 

آماد            ه شد            ه باشد            ، بنابراین مشکالت وجود             
د            ارد             همه باید             تــالش کنیم که تد            ریجا 
امکانــات و قد            رت مد            یریــت را افزایش 

د            هیم. 
د            ر این زمینه هم همکاری مرد            م بســیار 
مهم اســت که البته آنــان د            ر حد             قابل 
قبولی همــکاری کرد            ند             اما فکر می کنم 
د            ر موارد            ی مانند             برف های ســنگین از 
نوع امســال باید             تالش کنیــم از مرد            م 

کمک بیشتری بگیریم.

نابلد   ی مد   یران، بحران ســقوط هواپیما را به 
اتاق فرمان صد   ا و ســیما هم کشاند   ! د   ر پی 
سانحه د   لخراش سقوط هواپیمای مسافربری 
متعلق به شرکت مســافربری آسمان که از 
تهران به ســمت یاســوج د   ر حرکت بود    و 
د   ر آســمان شهرستان ســمیرم ناپد   ید    شد   ، 
بالفاصلــه تیم های متعد   د    بحران و مد   یریت 
بحران د   ر اســتان های مختلف شکل گرفت 
تا عالوه بر اینکه هــر یک به صورت جزیره 
ای امــور را پیش ببرند   ، بلکه هر تیم خود    به 
منبع مجزایی از خبر تبد   یل شود    و اضطراب 
و تشویش مضاعفی را به جامعه تزریق کنند   .

بارها اخبار ضد    و نقیضی د   ر مورد    پید   ا شد   ن 
الشــه، مشــاهد   ه د   ود    و... از مراجــع معتبر 
مخابره شد    که هر یک به نوعی توسط مقام 
ذی صالح د   یگری تکذیب شد   ؛ اتفاقی عجیب 
که د   ر ایران مســبوق به سابقه نیز هست و 
گویا قرار نیســت زمانی برای پایان آن بتوان 

متصور شد   .
شــکل گیری هســته های متعد   د    مد   یریت 
بحــران د   ر تهــران، اصفهــان، کهگیلویه و 
بویراحمد    و شهرســتان ســمیرم، د   ر کنار 
د   خالت بی د   لیل برخی نمایند   گان مجلس د   ر 
امر اطالع رسانی و برخی موارد    مشابه د   یگر 
د   ر مجموع شرایطی را ایجاد    کرد    که خروجی 
آن چیزی جز افزایــش خبرهای ناصحیح و 
افزایش نگرانی و اضطراب خانواد   ه های افراد    

مفقود    شد   ه نباشد   .
د   ر این میان، شــاید    اوج ضعف و ناکارآمد   ی 
مد   یران د   ر ســاماند   هی کارها، زمانی رخ د   اد    
که مجری شــبکه خبر ســیما تالش کرد    
هماهنگ با ســه فرد    یک خبرنگار، استاند   ار 
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد    و رئیس 
سازمان هواپیمایی کشــوری ارتباط بگیرد 
تالشی که چند    د   قیقه استمرار یافت ولی به 

نتیجه مشخصی نرسید   .
د   ر ایــن گفت و گوی تصویری، به رغم آنکه 

صد   ا و تصویر گویند   ه خبر ســیما د   ر سالنی 
که رئیس ســازمان هواپیمایی کشور پخش 
می شد    و قابل استماع بود   ، این مقام مسئول 
مد   عی بود    که صــد   ای گویند   ه خبر را نمی 
شنود    و امکان اطالع از پرسش برایش وجود    
نــد   ارد   ؛ اتفاقی که البته برای خبرنگار حاضر 
د   ر فیلم و نیز استاند   ار کهگیلویه و بویراحمد    
تکرار شــد    و آنها نیز صد   ای گویند   ه خبر را 
ند   اشتند   .د   ر چنین شــرایطی مجری برنامه 
تالش د   وبــاره ای برای ارائــه راهکارهایی 
مثل شــنید   ن صد   ا از طریق گیرند   ه مطرح 
کــرد   ، اما ظاهــراً مد   یران و مســئوالن این 
بحران که بناســت محوریــت حل بحران و 
رســید   گی به آن را د   اشــته باشند   ، تازه کار 

هســتند    و هنوز با الفبای اطالع رســانی و 
ارتباط خبــری نیز آشــنایی ند   ارند   .جد   ا از 
این مد   یران، تیم های فنی و پشتیبانی این 
ارتبــاط نیز به قد   ری ضعیف عمل می کنند    
که به رغم گذشــت چنــد    د   قیقه همچنان 
 ایــن ارتباط بــا کیفیت و شــرایط مطلوب 

فراهم نمی شود   .
اســماعیل نجار، معاون وزیر کشور و رئیس 
ســتاد    مد   یریت بحران کشور است حتی د   ر 
حد    اعضای شورای اســالمی روستای بید   ه 
شهرســتان ســمیرم نیز د   ر امر مد   یریت و 
اطالع رسانی این بحران بزرگ و ملی حضور 
ند   اشت و فعال نبود   ؛ مد   یری که رغم بحران 
هــای فراوان کشــور گویــا مجموعه تحت 

امرش هیچ سازمان و قوام مشخصی ند   ارد    و 
هنوز تجربه کافی را د   ر مد   یریت بحران ها به 
د   ست نیاورد   ه است.د   ر شرایطی که مد   یریت 
چنین بحران ملی و بزرگی نیاز به مد   یریت 
واحد    و یکپارچه، سخنگو و منبع خبر واحد    
و نیز رویــه اجرایی واحــد    د   ارد   ، ضعف د   ر 
ساختار ســتاد    مد   یریت بحران کشور د   وباره 
د   ر ماجرای سقوط هواپیما خود    را نشان د   اد    
و اثبات کرد    که د   ر ایران د   ر هر بحران، باید    
هر واحد    مجزا و جزیره ای وارد    عمل شــود   ؛ 
فضایی که نه به نتیجه مشــخص منجر می 
 شــود    و نه د   ر هم افزایی توان و هزینه مؤثر 
خواهد    بود   . این مطلب را ما ننوشتیم تابناک 

نوشت.

رضارشــید  پور مجری تلویزیون  به نحوه اطالع رســانی 
برخی مسئوالن د  رمقابله با حواد  ث و بحران ها د  ر برنامه 
حاال خورشــید   به مقایســه مد  یریت بحران مسئوالن 
اند  ونزیایی د  ر حاد  ثه ســقوط بالکن ســازمان بورس با 
نمونه حواد  ث د  اخلی کنایه زد  : د  ر پی خبر  سقوط بالکن 
ســازمان بورس د  ر اند  ونزی بالفاصله سازمان مبارزه با 

سقوط بالکن د  ر بورس تشکیل شد  .ستاد   مد  یریت بحران 
اند  ونزی د  ر ابتد  ا, کال وجود   سازمان بورس د  ر کشورش را 
تکذیب نمود  . د  ر مراطالعیه د  وم وجود   سازمان بورس را 
تایید  , وجود   بالکن د  ر سازمان بورس را تکذیب نمود  ند  . 
اطالعیه ســوم تایید   وجود   بالکن د  ر ســازمان بورس و 
تکذیب سقوط بالکن اســت. د  ر اطالعیه چهارم سقوط 

بالکن هم تایید   شــد  ، ولی زخمی شــد  ن افراد   تکذیب 
شــد  . د  ر اطالعیه پنجم زخمی شد  ن افراد   تایید   شد  . اما 
وجود   بورس, بالکن و اصال اند  ونزی تکذیب شــد  . و د  ر 
اطالعیه ششم از مرد  م خواســتند   تا به شایعات فضای 
مجازی توجه نکنند  و اخبار را مستقیما از منابع موثق و 

مسئوالن د  ریافت نمایند  .

حمید             بقایی که خود             را د            ر آســتانه اجرای 
حکم د            اد            گاه می بیند            گفته: د            اد            گاه، سیاسی 
و فرمایشــی اســت و از آن عد            الــت بیرون 
نمی آید            . اگر عد            التی وجود             د            اشــت اساســا 
نباید             پروند            ه ای تشکیل می شد            .  اگر عد            التی 
وجود             د            اشت، بسیاری از کسانی که امروز د            ر 
زند            ان هســتند            ، باید             آزاد             می شد            ند             و بسیار 
از کسانی که صاحب مقام و منصب هستند             

باید             د            ر زند            ان به ســر می برد            ند            .  مسلم است 
که مــی خواهند             جریان بهار را د            ر کشــور 
سرکوب کنند            . من اجازه سرکوب جریان بهار 
را نمی د            هم. این جریان برای پاید            اری نیازمند             
یک فد            ایی اســت. پایم که به زند            ان برســد             
اعتصاب غذای کامل می کنم تا به شــهاد            ت 
 برســم. این مطلــب را ما ننوشــتیم ایران 

نوشت.

مربوط به وکلاست

آنچه را د  ر �وان د  اشت انجام د  اد  !

مد  یریت بحران از  نوع ایرانی  

مد  یریت بحران  از نوع اند  ونزیایـی 

 اعتصاب می کنم �ـا 
به شهاد            ت برسم!

د            بیر ســتاد             هماهنگی مبارزه با مفاسد            اقتصاد            ی: بســیاری از این معوقات موسسات 
اعتبــاری غیرمجاز برای آد            م های مطرح اســت. یکــی از این افراد             را همه کشــور 
می شناسند            ؛ هر شب با ظاهر و رفتار موجه د            ر تلویزیون برنامه اجرا می کند            ، یک کت 
و شــلوار شیک و پیراهن سفید             می پوشد             و زبان انتقاد            ش هم به سمت همه مقامات 
جمهوری اســالمی برمی گرد            د            . شما اگر خیلی راست می گویی، بد            هی ات را بد            ه؛ الزم 

نیست د            ر تلویزیون مانور بد            هی و شو اجرا کنی. 
این فرد             اگر بخواهد             به این رویه اد            امه د            هد            ، اسمش را د            ر رسانه ها مطرح خواهم کرد            . 
او چند             میلیارد             تومان بد            هی د            ارد             و د            فعه بعد             اسمش را مطرح خواهم کرد            .این مطلب 

را ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

نمره منفی مرد            م به شــهرد            ار تهران د            ر 
فضای مجازی پس از برف سنگین بهمن 
مــاه د            ر  تهران: ما »بحــراِن مد            یریت« 

د            اریم، نه »مد            یریِت بحران«!. 
ننوشــتیم  مــا  را  مطلــب   ایــن 

مهر نوشت.

محمد            علی نجفی د            ر حاشیه د            ر د            ومین 
کنفرانس ویــژه راه ابریشــم د            ر جمع 
کرباسچی  انتقاد            ات  پیرامون  خبرنگاران 
از بود            جه شــهرد            اری تهــران گفت: من 
چند             سال اســت که از حزب کارگزاران 
اســتعفا د            اد            ه  ام و فقــط د            ر موارد            ی که 
برای مشــورت د            ر شــورای عالی حزب 
د            عــوت می کنند            ، حضــور پید            ا می کنم 

که آن هم به ند            رت اســت. مالک ما د            ر 
بود            جه مصوبه شورای شهر است.

و  د            ارنــد              مختلفــی  نظــرات  افــراد             
آقــای کرباســچی چــون متخصص و 
کارشــناس بود            جه اســت د            ر مورد             آن 
صحبــت کرد            ه اســت و اشــکالی هم 
 ند            ارد            .شــایعه اســتعفایم همیــن االن 

ساخته شد            ه است.

معاون وزیر راه: ۴0د            رصد             ماشین آالت 
برفروب غیرفعالند            ۲00 د            ستگاه برفروب 

نیاز د            اریم.
رئیس ســازمان راهد            اری و حمل و 
بارش های چند            روز  د            ر  نقل جاد            ه ای: 
گذشته ســازمان راهد            اری تمام امکانات 
خود            ش را بکار گرفــت اما این امکانات 

برای مقابله با چنین بحرانی کم بود            .

پس از آن برف سنگین 

ساخته شد            هشایعه استعفایم همین االن 

برای مقابله با چنین بحرانی 

خیلی راست می گویی، بد            هی ات را بد            ه!

یک مجری راد            یو د            ر حمله  ای تند             به مهران مد            یری  گفت: این اقا قباًل صد            ای 
خروس د            ر میاورد            ه.

واکنش د            فتر رئیس جمهور به اد            عای یک نمایند            ه مبنی بر خانه نشــینی روحانی د            ر 
روزهای برفی:این اد            عاها، سخیف، کذب و قابل پیگرد             است . این مطلب را ما ننوشتیم 

ایسنا نوشت.

د            ر یک ایســتگاه قطار د            ر مجارســتان لباسهای گرم و اتو کشــید            ه قرارد            اد            ه شد            ه و 
 رویش نوشــته: اگر ســرد            تان اســت یکی برد            ارید             و اگر از این اید            ه خوشــتان آمد            ه 

یکی اضافه کنید            .

این آقا...

اد           عای یک نمایند           ه د           ر آن روزهای برفی

د            ر بالد             مجارستان...

جلسه
مدیریتبحران

همینکهمردمخوشحالنخیلی
خوبهونشونمیدهماکارمونرو

درستانجامدادیم

بهقولبعضیها

خداروشکرمشکلآلودگیهوا
وکمآبیحلشد
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بانک آینــد            ه، با هــد            ف ارزش آفرینی هرچه بیشــتر 
برای مشــتریان، طرح بیمه رایگان سپرد            ه گذاران را با 
 همکاری شــرکت بیمه رازی، د            ر تمام شعب خود            ، اجرا 

کرد            ه است. 
د            ر طرح بیمه رایگان بانک آیند            ه، سپرد            ه گذاران با توجه 
به مبلغ سپرد            ه و مد            ت زمان قرارد            اد            شان، می توانند            ؛ از 
خد            مات متنوع بیمه ای، د            ر سه سطح طالیی، نقره ای 
و برنزی بهره مند             شوند            . عالقه مند            ان به استفاد            ه از این 

خد            مات، برای کسب اطالعات بیشتر، 
به شعب بانک آیند            ه د            ر سراسر کشور 
 و یا تــارگاه بانک آیند            ه به نشــانی
ir.www.ba24 مراجعــه و یــا با 
مرکــز ارتبــاط ۲۴ ســاعته بانک با 
تماس  شــماره0۲۱-۲۷663۲00،  

حاصل کنند            .

  فیشــینگ از جملــه راه هایــی 
اســت که ســارقان می توانند             به 

بانکی شما د            ست  اطالعات کارت 
 پید            ا کرد            ه و تمامی موجود            ی آن را به 

سرقت ببرند            .

اخیرا خبر استعفای مد          یرعامل بانک 
صاد          رات، شایعات و شنید          ه ها حاکی 
بود  ، فرد           مساله د          اری که د          ر ماجرای 
اختــالس 3هزار میلیــارد          ی متهم 
بــود          ه، برای مد          یرعاملــی این بانک 

مطرح شد  ه بود  .

طبق اعالم ۲ شرکت صاحب 
خود          پرد          از  ســاخت  د          ر  نــام 
خود          پرد          ازها  از  سرقت  هکرها 
را د          ر بسیاری از کشورها آغاز 

کرد          ه اند          .

شــرکت  همــکاری  بــا  تجــارت   بانــک 
کارت اعتبــاری ایــران کیش ۱0 جایــگاه CNG د            ر 
 مشــهد             و کــرج را به سیســتم پرد            اخــت الکترونیکی 

تجهیز کرد            .

  تــا 3 میلیــارد            تومــان از موسســه 
اعتباری  مهر اقتصاد            وام بگیرید           . مد            ت 
سپرد            ه گذاری ۲ ماه: نرخ سود            ۱5د            رصد            

تا ۱۸د            رصد            اقساط تا ۸۴ ماه.

اعتباری  های  کارت  آمار 
 تــــا پایــــان مـهر ۹6 
ملی  ملــت،  بانک هــای 
رد          ه های  د          ر  پارســیان   و 

۱ تا 3 قرار گرفتند          .

بانک قرض الحســنه مهر به منظور کاهش  
آالم هموطنان آســیب د            ید            ه از زلزله اقد            ام 
بــه پرد            اخت۲ هزار فقره تســهیالت قرض 
الحســنه50 میلیــون ریالــی د            ر مناطــق 

زلزله زد            ه نمود            ه است.

با امضای تفاهمنامه میان بانک قرض الحسنه 
مهــر و معاونت زنان و خانواد           ه  33 هزار زن 
سرپرست خانوار تســهیالت قرض الحسنه 

د           ریافت می کنند           .

علیرضا بلگوري ،مد            یرعامل بانک 
اقتصاد             نوین ارزش آفریني براي 
مشــتریان را اولویت اول بانک 
اقتصاد            نویــن د            انســت و گفت: 
جذب مشــتریان ممتاز و سود             
ارائه طرح هــاي خالقانه  و  آور 
باید             د            ر اولویت کاري همکاران شــعب ما قرار بگیرد            . ارزش 
آفریني براي مشــتریان اولویت اول بانک اقتصاد            نوین است.

ســازمان ها زماني مي توانند             به صورت پاید            ار رشد             و توسعه 

پید            ا کنند             که منافع تمامي ذ  ي نفعان د            ر آنها تامین شــود             و 
د            ر این راستا تمامي تالش ها باید             د            ر مسیري سوق د            اد            ه شود             
که انجام هرگونه عملیاتي با مشتریان مبتني بر سود             طرفین 
باشد            . د            ر شــرایط فعلي اولویت ما افزایش سهم د            رآمد            هاي 
کارمزد            ي و غیر مشــاع از کل د            رآمد            هاي بانک اســت و به 
د            نبال آن هســتیم تا با استفاد            ه از ظرفیت شرکت هاي گروه 
اقتصاد            نوین نظیر شــرکت هاي بیمه نوین، تامین ســرمایه 
نویــن، پرد            اخت نوین و صرافي اقتصاد            نوین، ضمن ایجاد             هم 
افزایي، طیف جامعي از خد            مات پولي و بانکي با کیفیت را به 

مشتریان ارائه د            هیم. 
مهمترین الگوي حفظ خوشــنامي بانک سالمت و شفافیت 
اطالعاتي اســت که باید             مورد             توجه قرار بگیرد            .تجهیز منابع 
پاید            ار و خرد            ، سود            آوري و مشارکت بیشتر شرکت هاي تابعه 
بانک د            ر ارایه ســبد             خد            مات مورد             نیاز مشتریان د            ر اولویت 
محوري اصلي بانــک قرار د            ارد            . بانــک اقتصاد            نوین بر ارایه 
خد            مات بر آحاد             مرد            م جامعه تاکید             د            ارد             که بر این اســاس 
برنامه ریزي ها به طوري صورت گرفته که همه مرد            م بتوانند             

از خد            مات این بانک استقاد            ه کنند            .

 موسسه اعتباری کوثر د             ر طرح تسهیالتی ویژه  از پرد             اخت 
وام  تا ســقف 5,0000,000,000 ریال  به متقاضیان خبر 

د             اد              . 

جهت کســب اطالعات بیشتر به 
شعب موسســه اعتباری کوثر د             ر 

سراسر کشور مراجعه نمایید             .

بانک توســعه تعاون از اجرای طرح بخشود            گی جرائم تسهیالت معوق د            ر این بانک د            ر 
راســتای حمایت از بد            هکاران بانکی و به مناسبت سالگرد             پیروزی شکوهمند             انقالب 

اسالمی خبر د            اد            .

پرد             اخت �سهیلات میلیارد             ی

به سیستم پرد           اخت الکترونیکی �جهیز کرد           

وام  میلیارد           ی بگیرید           

آمار شان د          رآمد          

وام به زلزله زد            گان 

برای زنان سرپرست خانوار

بانک ارزش آفرین 

سپرد            ه ها را بیمه می کند            

راهی برای سرقت الکترونیکی

 حملات جهانی شنید         ه ها حاکی بود  ...
به خود         پرد         ازها 

مــرد            م  نماینــد            گان 
د            ر خانــه ملــت، بانک 
به  موظف  را  مرکــزی 
پرد            اخــت ســه د            رصد             
نفت  صــاد            رات  کل  از 
و میعانــات گازی بــه 
نفت خیز،  اســتان های 

گازخیز و کمتر توسعه یافته کرد            ند            .

بانک گرد   شــگری د   ر ســال ۹6 به عنوان 
بانک محبوب کشور شناخته  هشــتمین 
شد   .این جشنواره که توسط سایت خبری 
بانکی برگزار شــد   ه به ارزیابــی بانکهای 
کشــور از نظر محبوبیت بین مشــتریان 
و مــرد   م می پرد   ازد   .د   ر نظر ســنجی این 
سایت بیش از صد    هزار نفر شرکت کرد   ه 
ونزد   یک به ۹6 د   رصد    از مشــتریان بانک گرد   شــگری که د   ر این جشــنواره 
شــرکت کرد   ه اند    رای به محبوبیت این بانک د   اد   ه و همچنین آنرا به د   یگران 

هم توصیه کرد   ه اند   .

یک مقــام مســئول یک شــرط برای 
 وام ۴0 میلیــون تومانی مســکن مهر 
عنــوان کرد            : د            ر صورتی کــه پروژه های 

مسکن مهر پیشرفت ۷0 د            رصد            ی د            اشته 
باشــند            ، وام ۴0 میلیون تومانی به آنها 

تعلق می گیرد            .

 رییس کل ســازمان امور مالیاتی د            رباره رسید            گی به تراکنش های بانکی مشکوک و 
برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: از محل شناســایی بیش از 3000مود            ی مشکوک با 

تراکنش های سنگین، مالیات مطالبه شد            .

 د            ر حالی از۱5 بهمن، تراکنش های فاقد             رمزنگاری از مبد            ا تا مقصد             متوقف شد            ه که 
تعد            اد            ی از نمایند            گان مجلس با ارســال نامه ای بــه رئیس کل بانک مرکزی 

خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد            ه اند            .

روحانی ،رئیس 
 : ی ر جمهــو
د            ولت  د            رطــرح 
بــرای بافت های 
فرســود            ه، زمین 
مجانی به سازند            گان و مسکن مجانی 
به ساکنان منازل فرسود            ه خواهیم د            اد            .
سرپرســت شــرکت عمران و 
پیش  از  ایران:  شهری  بهسازی 
بینــی پرد            اخــت وام 50 میلیــون 
تومانی با ســود             ۹ د            رصــد             به ۱00 
هزار واحد             فرسود            ه د            ر الیحه بود            جه 

۹۷ خبر د            اد            .

معاون وزارت ارتباطات: غفلت ما از تکنولوژی جد            ید             ارزهای رمزنگاری شــد            ه می تواند             
چیزی شــبیه بیت کویــن ایجاد             کند             و طی چند             ماه، چند             میلیــار د            الر از ثروت یک 

کشور را ببرد            .

تا د            ر ایران شد             بلند             از هر طرف غوغای نفت
قسمتم سرسام گشت اند            ر سر سود            ای نفت 

پاک , گشتم د            ر بر اهل وطن رسوای نفت
من که یک خرد            ل نبرد            م سود             از مجرای نفت !!!

توفیق-1323/08/17

  تند   یــس ســیمین هشــتمین د   وره 
برگزاری جایزه ملــی مد   یریت مالی به 
بانک شهر اختصاص یافت.مراسم اهد   ای 
این تند   یس باحضورمشاوررییس جمهور 
جمعــی از مد   یــران کشــوری،مد   یران 
شرکت هاواســاتید    د   انشگاه ها برگزارشد    
بانک شــهربا توجه به اقد   امات سازند   ه 
خود    د   ر حــوزه مد   یریت مالی، بانکد   اری 

الکترونیک و... ، موفق به کسب تند   یس سیمین این د   وره شد   .

 اهد  ای تند  یس مد  یریت مالی 
به بانک شهر

بانک مرکزی را 
موظف کرد            ند            

هشتمین بانک محبوب کشور شد  

به آنها تعلق می گیرد           

مورد            ی مشکوک با تراکنش های سنگین

زمین مجانی و مسکن مجانی خواهم د  اد  !

خواستار توقف اجرای بخشنامه شد           ند           

غفلت ما از تکنولوژی جد            ید            

روزگار وانفتا!

اولین بانك و صند            وق امانات د            نیا

قلعه سریزد   د   ر ۴0 کیلومتری شهرستان یزد   
اولیــن بانک و صند   وق امانــات د   نیا د   ر زمان 
ساســانیان بود   که با ۴6۸ حجره یا صند   وق، 
محل نگهد   اري غالت، زیورآالت و د   ارایي های 

مرد   م بود  !

بخشود            گی جرائم معوق

بهقولبعضیها
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بر اساس گزارشات رســمی بانک مرکزی، 

قیمت تخم مرغ طی یکسال اخیر 36د         رصد          و 
گوشت قرمز ۱۲د         رصد          افزایش د         اشته، ضمن 
 اینکه سبزی و میوه نیز حد         ود          30 تا 3۹د         رصد          

گران شد         ه اند         .

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فراخوان چینی ها 
برای افتتاح مجد         د          حساب های مسد         ود         ی خبر د         اد          و گفت: 
سرکنسولگری ایران د         ر شانگهای نیز رسما این موضوع را 

اعالم کرد         ه است.

پیرو اطالعیه های پیشین بانک مرکزی 
تشــکیالت  ســاماند        هی  خصوص  د        ر 
موسوم به البرز ایرانیان و تعاونی های 

منحله افضل توس، وحد        ت و فرشتگان 
و با توجــه به اطالعیه هــای مند        رج 
د        ر تارنمای بانک هــای تجارت، آیند        ه 
و موسســات اعتباری ملل و کاسپین 
مبنــی بر فراخــوان ســپرد        ه گذاران 
محترم تشــکیالت و تعاونی های فوق 
بد        ین وسیله به اطالع می رساند         برنامه 
بازپرد        اخت اعالم شــد        ه بر روی  های 
تارنمای بانک ها و موسســه اعتباری 
عامل حد        اکثر تا پایان بهمن ماه سال 

جاری، قابل اجرا خواهد         بود        .
از این رو ضروری اســت آن د        سته از 

ســپرد        ه گــذاران محترم تشــکیالت 
موسوم به البرز ایرانیان و تعاونی های 
منحله افضل توس، وحد        ت و فرشتگان 
که تاکنون نســبت به تعیین تکلیف و 
د        ریافت سپرد        ه های خود         مطابق برنامه 
های اعالم شــد        ه قبلی اقد        ام نکرد        ه اند       ، 
حد        اکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری 
با همراه د        اشــتن مــد        ارک مربوطه به 
ترتیب به شعب تعیین شد        ه بانک های 
تجــارت، آیند        ه و موسســات اعتباری 

ملل و کاسپین مراجعه کنند        .
گفتنی است د        رخصوص تعیین تکلیف 

ســایر سپرد        ه 
ن  ا ر ا گــذ
 ، م محتــر
ن  ال مســئو
نــک  با

مرکزی جمهــوری اســالمی ایران و 
نماینــد        گان محترم ســران ســه قوه 
بــا برگــزاری جلســـــــات هفتگی 
د        ر حــال پیگیــری وضعیــت تعاونی 
هــای منحلــه و د        ارایی ها هســتند         
 که نتایــج آن متعاقباً اطالع رســانی 

خواهد         شد        .

کارشناســان اقتصاد         ی د         ر توضیح فراری 
بود         ن بخش خصوصی از وام های صند         وق 
توســعه ملی می گویند         :  اگر قرار باشد          
تســهیالت امــروز با یک نــرخ د         ریافت 

و بازپرد         اخــت آن با نرخ د         یگــر و البته 
 گرانتر باشد         ، طبیعتا هیچ فعال اقتصاد         ی 
اقــد         ام بــه اســتفاد         ه از این تســهیالت 

نمی نماید         .

بانک آینــد         ه از تعیین تکلیف ۹۹ د         رصد          
ســپرد         ه گذاران تعاونی افضل توس خبر 
د         اد          و اعــالم کرد         : تنها 335۲ نفر تعیین 

تکلیف نشــد         ند          که د         ر صورت ابالغ بانک 
مرکزی، اقد         امــات الزم با فوریت معمول 

خواهد          شد         .

رئیس ســازمان و روش هــای بانک ملی 
گفت: بانک ملــی به زوج ها ۱۲0میلیون 
وام مسکن می د         هد         . حد         اکثر وامی که به 

زوجین برای خرید          مسکن د         ر تهران د         اد         ه 
می شود         ۱۲0 میلیون تومان است.

سرقت از بانک ملت شعبه فالحی مشهد          نافرجام ماند         .
سارق پس از خروج از شعبه د         ستگیر شد         .

ســیف رئیس کل بانک مرکزی 
گفــت : بانــک های ایــران د          ر 
چارچــوب مقــررات بین المللی 
فعالیــت می کننــد           و گام های 
بــا  تطبیــق  بــرای  بلنــد          ی 
اســتاند          ارد          های جهانی برد          اشته شــد          ه است.  د          ر د          ید          ار سفیر 

ســوییس د          ر تهران، خواســتار همکاری بانک مرکزی و نهاد           
نظارتی ســوئیس د          ر سرعت بخشید          ن به فرآیند           صد          ور مجوز 
برای تاسیس شعب بانک های ایران د          ر این کشور شد          . برنامه 
اصالح ساختار بانک ها د          ر د          و زمینه »استاند          ارد           کرد          ن عملیات 
بانکی و تطبیق با مقررات بین المللی« و »اصالح استاند          ارد          های 
حســابد          اری و نظارتی« د          ر حال انجام است.بانک های ایرانی 

تحت ارزیابــی کیفیت د          ارایی قرا د          ارنــد           و باتوجه به نتیجه 
بررسی ها، برای هر بانک، برنامه اصالح ساختار خاص طراحی 
خواهد           شــد          .د          ر این د          ید          ار، مارکوس الیتنر  سفیر سوئیس د          ر 
تهران، با ابراز تمایل به گســترش ارتباطــات بانکی ایران و 
سوئیس، از تالش برای ترغیب بانک های کشورش به منظور 

همکاری با بانک های ایرانی خبر د          اد          .

رایزنی با  سوئیس

استاند         ار کرمانشاه: به مستاجرین مناطق زلزله زد         ه »مسکن مهر« کرمانشاه د         اد         ه می شود         .  
د         رصورت تمایل، از واحد         های مسکن مهر فاقد          متقاضی اختصاص د         اد         ه می شود         .

تراکنش هــای  بــرای  تجــارت  بانــک  لحظــه ای  پیامــک  ارســال 
می شــد           انجــام  رایــگان  به صــورت  قبــال  کــه   برد         اشــت 
از ۱0 بهمــن ســال جاری قطــع شــد         ه و د         ر صــورت د         رخواســت 
فعــال  مجــد         د         ا  مربوطــه  کارمــزد           پرد         اخــت  و   مشــتری 

خواهد          شد         .

گود         رزی،مد         رس د         انشــگاه:اگر خانواد         ه ای کارگری بخواهد          با ۲0 د         رصد          پس اند         از 
حقوق خود         ، یــک واحد          آپارتمان ۷0 متری با میانگیــن قیمت چهار میلیون و 
۱00هزار تومان فعلی تهــران خرید         اری کند         ، این خانواد         ه به ۲۷۸میلیون تومان 
وجــه نقد          نیاز د         ارد          که با این فرض ما ماهیانــه ۱۸6هزار تومان پس اند         از د         ارد          و 

برای خرید          این واحد          مسکونی به ۱۲۸ سال زمان نیاز د         ارد         .

د         ر وید         یویی که د         ر شبکه های اجتماعی از اعتراضات اخیر سپرد         ه گذاران موسسه کاسپین 
د         ست به د         ست می شود         . سپرد         ه گذاران با پرتاب تخم مرغ و گوجه اعتراض می کرد         ند         .

د   رحالی که معاون وزیر کشــاورزی گفته بود         :وارد        ات تخم مرغ بیشتر می شود        .
گرانی نخواهیم د        اشــت.تخم مرغ د        ر ایران ارزانتر از اروپاست. این د        ر حالی است 
که قیمت تخم مرغ د        وباره افزایش یافت و به ۱5 هزار تومان رسید        ، این د        ر حالی 
است که ستاد         تنظیم بازار نرخ این محصول را ۱۲ هزار و 600 تومان تعیین کرد        ه 

بود        . این مطلب را ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

فرار از وام صند         وق توسعه ملی 

با فوریت معمول خواهد         شد        

تورم تخم مرغی!

وام مسکن می د         هد         

سرقت نافرجام

فراخوان چینی ها

به مستاجرین زلزله زد         ه د         اد         ه می شود         

که قبال به صورت رایگان 
انجام می شد        ...

پرتاب  تخم مرغ و گوجه 

قضیه تخم مرغ د        ر ایران 

بنابر جلســه کمیســیون تلفیق مجلس میــزان افزایش 
 حقــوق و د        ســتمزد         کارکنــان د        ولت برای ســال آیند        ه 
بیــن ۱0 تــا ۱۸د        رصــد         به تنــاوب و بر اســاس میزان 
 د        ریافتی ســال۱3۹6 به تصویب رســید         که بازه حقوقی 

بین ۱.5 تا 5میلیون تومان را د        ر برمی گیرد        :

 میزان د        ریافتی بین ۱.5 تا ۲میلیون تومان معاد        ل ۱۸د        رصد        

 میزان د        ریافتی بین ۲ تا ۲.5میلیون تومان معاد        ل ۱۷د        رصد        
 میزان د        ریافتی بین ۲.5 تا 3میلیون تومان معاد        ل ۱6د        رصد        
 میزان د        ریافتی بین 3 تا 3.5میلیون تومان معاد        ل ۱5د        رصد        
 میزان د        ریافتی بین 3.5 تا ۴میلیون تومان معاد        ل ۱۴د        رصد        
 میزان د        ریافتی بین ۴ تا ۴.5میلیون تومان معاد        ل ۱3د        رصد        
 میزان د        ریافتی بین ۴.5 تا 5میلیون تومان معاد        ل ۱۲د        رصد        
 میزان د        ریافتی باالتر از 5میلیون تومان معاد        ل ۱0د        رصد        

افزایش حقوق ها د        ر سال آیند        ه

�عیین �کلیف سپرد        ه گذاران محترم

 توی تاکسی نشسته اَیم؛ رانند        ه از د        زد        ی ها 
می گویــد         و رانت خواری ها و امثالهم...پیاد        ه 
که می شویم ســعی می کند         پانصد         تومان 

بیشتر کرایه برد        ارد        ... !
 قصاب محل از مافیای گوشــت می گوید         
و اوضاع خراب کشور و اینکه معلوم نیست 
عاقبتمان چه می شود        ...حواسم که لحظه ای 
پرت می شــود        ، د        ویست سیصد         گرم چربی 

قاطِی گوشت د        ر چرخ گوشت می ریزد        ...!
 د        وست قد        یمی ام کارمند         است؛ د        ر تلگرام 
پُست های فساد         مسئولین را از این گروه به 
آن گروه می گذارد        . می گوید        : روزی د        و ســه 
ساعت د        ر اد        اره ـ د        ر زمانی که باید         کار مرد        م 
را انجام بد        هد         ـ سرش توی گوشی و تلگرام 

است...!
 کابینت ســاز از کاِر د        وستم زد        ه است و 

پول را گرفته و فلنگ را بسته...!

 بقال محل اجناس تاریخ مصرف گذشته 
را جلوی د        ســت میچیند        ، به هوای اینکه 

نبینی و بخری...!
 میوه های خوِب میوه فروش سوا شد        ه 

و د        و برابر قیمت فروخته می شود        ...!
 مرغ فــروش، مرغ های ماند        ه را د        ر 
پیاز مــی خواباند         و به عنوان جوجه 

کباب می د        هد         د        ست مرد        م...!
 معلِم مد        رســه یکی از بچه های 
فامیل عماًل کارش را محول کرد        ه 

به والد        ین و یــک روز د        ر میان 
می آید         مد        رسه...!

 پزشــک، از خانواد        ه 
بیمــار تصاد        فــی، د        ر 
3میلیون  مرگ،  حال 
می خواهد          نقــد          پول 
تا بــرود         د        اخــل اتاق 

عمل...!
 د        ر بانک، شــش باجه وجود         د        ارد         اما کاًل 

یک نفر کار مرد        م را راه می اند        ازد        ...!
 اســتاد         د        انشــگاه، کتــاب انگلیســی را 
۱0صفحه ۱0صفحه به عنــوان پروژه می 
د        هد         به د        انشــجویانش کــه ترجمه کنند         و 
آخرش به نام خود        ش چاپش می کند        ! و ...

 می گویند         یک سوزن به خود        ت بزن، 
یک جوالد        وز به د        یگران...خیلی وقت 
است خود        مان هم به خود        مان َرحم 

نمی کنیم...
 صاحب مغازه با حیله و فریب و 
د        روغ، پول شاگرد        ش را نمی د        هد         

یا با تاخیر می د        هد         ...
و...  خاوری  زنجانی،  بابک 
د        یگر  هــای  خیلی  و 
مرد        م  ما  خود        ِ  عیِن 
فقــط  هســتند        ، 
و  اَند          گرفته  پست 
از  تخلفشان  سطح 

300گرم چربی و پانصد         تومان اضافه کرایه، 
رســید        ه به میزانی که مید        انیم.جامعه مثل 
یک د        رخت اســت. ما ریشــه ها و تنه ایم 
و مسئولین میوه و برگ...چطور از د        رختی 
که ریشه اَش پوسید        ه و تنه اَش آفت خورد        ه 
انتظار میوه ســالم د        اریم!؟مــا حق د        اریم 
 مسئولیِن د        لســوِز پاِک سالم د        اشته باشیم 
اما خــب از کجا بیایند        ؟مگر نه اینکه آن ها 
هم آد        مهای همین جامعه هستند        ؟ما حق 
د        اریم مطالبه گر باشیم... اعتراض کنیم به 
مشــکالت...اما شاید         بهتر باشد         یک بار هم 
که شــد        ه، از ُخرد         به کالن برویم.خود        مان 
را اصالح کنیم بلکه نسلهای بعد        ِ مسئولین 
اصالح شــوند        ، کــه آن موقــع اگر اصالح 
نشــد        ند        ، مثل امروز نمی نشــینیم و فقط 
د        رباره گند        کاری هایشان ُجک د        رست نمی 
کنیم. بــه قول امیرکبیر: » ابتد        ا فکر کرد        م 
مملکت وزیِر د        انا می خواهد        ، بعد         فکر کرد        م 
شــاِه د        انا می خواهــد        ، د        ر آخر اما فهمید        م 

مملکت مرد        ِم د        انا می خواهد         ...«

مملکت مرد        ِم د        انا می خواهد        

بند         الحاقی الیحه پیشنهاد        ی قانون خد        مات کشوری 
د        ر مــورد         تســهیالت کارمند        ی ضروری و مســکن 
کارکنان شــبکه بانکی  د        ریافت بیش از یک حقوق 

بازنشستگی به صورت مشروط مجاز خواهد         شد        .

کارمند        ان بخش های د        ولتی و خصوصی تقریباً د        وبرابر 
میزان کسبه و اصناف مالیات پرد        اخت می کنند        .د        ر این 
میان کارکنان شــبکه بانکی د        ر صد        ر باالترین مالیات 

د        هند        گان نظام اد        اری کشور هستند        ...!

 کارمند        ان د        ولت: 6,۱ هزار میلیارد         تومان
 کارکنان بخش خصوصی: 5,۷ هزار میلیارد         تومان

 اصناف و مشاغل: 6,۱ هزار میلیارد         تومان
 مستغالت: 3,۱ هزار میلیارد         تومان

 واکنــش رهبر حــزب کارگــر بریتانیا بــه حقوق هــای نجومی: 
نمــی توانیــم جامعــه ای را بپذیریــم کــه د        رآمــد         ۲ روز افراد         
 معــد        ود        ی بــه انــد        ازه د        رآمــد         یک ســال یــک پرســتار یا یک 

معلم باشد        .

یــک مقــام مســئول د        ر بانــک مرکزی  
گفت:پرونــد        ه تجمیــع کارت هــای بانکی 
روی میز بانک مرکزی اســت .بانک ها د        ر 
حال آماد        ه ســازی برای صد        ور کارت های 

هوشمند         هستند        .

�سهیلات ضروری و مسکن کارکنان بانکی 

د       ر واکنش به حقوق های نجومیبالا�رین مالیات د       هند       گان کشور

کارت های بانکی جمع می شود       

مراقب باشید       !
تغییر وجه چک با فند        ک توسط جاعالن

اگر خانواد         ه ای کارگری بخواهد         ...

اســتاند        ار آذربایجــان غربــی گفت: 
حســن روحانی رئیس جمهــور  با 
میلیارد  ســه  از  اســتفاد        ه   پیشنهاد         
بــرای  خارجــی  ســرمایه  د        الر 
طرح هــای  تکمیــل  و  اجــرا 
موافقت  ارومیــه  د        ریاچــه   احیــای 

کرد        ه است.

موافقت کرد        ه است...
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مد       یرکل د       فتر ارتقای سالمت و خد       مات بالینی 
معاونت پرستاری وزارت بهد       اشت از پرد       اخت 

معوقات پرستاران تا پایان سال خبر د       اد       .

پرد       اخت معوقات پرستاران 
مد       یرکل تعاون و پشــتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش:میانگین تســهیالت فرهنگیان 30 
میلیون تومان اســت کــه آن را به ۴0 و ۴5 

میلیون تومان می رسانیم.

وام ضروری فرهنگیان 

 ســیف، رییس کل بانک مرکزی  
د        ر توئیــت خود         د        ر مــورد          بهبود         
رتبــه اعتبــار ایران گفــت: رتبه 
جد        ید        ترین  د        ر  ایــران  اعتبــاری 
رتبه بنــد        ی جهانی از 6 به 5 ارتقا 

یافته است.براســاس اعالم رســمی کمیته مسول رتبه بند        ی 
ریسک کشــورهای د        نیا د        ر OECD، مبتنی بر تصمیم آن 
ســازمان، رتبه اعتباری کشورمان به 5 ارتقا پید        ا کرد        .پس از 
آنکه حد        ود         ۱0 ســال رتبه اعتباری یا ریسک  کشوری ایران 
۷، یعنی پایین ترین د        رجه ممکن بود        ، از ۲ سال قبل سازمان 

سرمایه گذاری و کمک های اقتصاد        ی و فنی ایران با همکاری 
وزارت امور خارجه، صند        وق ضمانت صاد        رات اقد        اماتی را برای 
مذاکــره و بهبود         رتبه اعتباری آغاز نمــود         که نهایتا علیرغم 
مخالفت معد        ود        ی از کشــورهای عضو، رتبه ایران د        ر ســال 

۲.۱۷ از ۷ به 6 ارتقا یافت.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: ما د       ر حذف یارانــه د       هک های باالی 
جامعه قرار نیســت که حساب بانکی کسی 

را چک کنیم. 
د       ر واقع ما ســراغ حســاب بانکی هیچ کس 
نمی رویم.امــا اگــر کســی که تشــخیص 
می د       هیم نیازمند        این یارانه نیست و بخواهد        
یارانه بگیرد        آن موقع اســت که مجوز برای 

چک کرد       ن صورت حساب بانکی اش را به ما 
د       اد       ه اســت. زمان اجرایش مشخص نیست؛ 
باید        اجازه د       هیم تا قانون ابتد       ا ابالغ شــود        و 
ببینیم افراد       ی که می گویند        نیازمند        هستند        

تا چقد       ر د       رست می گویند       .
ما نمی خواهیم این افراد        حذف شوند        اما د       ر 
بررســی د       قیق صحت و ســقم آن مشخص 

خواهد        شد       .

و بخواهد        یارانه بگیرد        آن 
موقع است که ...

ر�به اعتباری ایران 

امیر حســین قاضی زاد       ه نمایند       ه مجلس و عضو فراکسیون امید       : سود        بانکی باال 
نســبتی با بانکد       اری اسالمی ند       ارد       .نباید        اجازه د       اد        که بانک ها و مؤسسات مالی با 
الصاق یک نام اسالمی به عملیات بانکی ربوی و بهره های 30د       رصد       ی بپرد       ازند       .با 
این نظام بانکی هیچ وقت پروند       ه موسســات مالی به سرانجام نمی رسد       .عد       ه ای 

از د       کتر والیتی عصبانی هستند       .

 از ســقف ۴5 هزار میلیارد        تومانی که از محل مازاد        حاصل از ارزیابی خالص د       ارایی های 
خارجی بانک مرکزی برای تسویه بد       هی بانک ها، بخشش سود        بد       هکاران بانکی و افزایش 
ســرمایه بانک های د       ولتی تعیین شد       ه بود       ، حد       ود        ۱۷ هزار میلیارد        تومان د       ر بود       جه ۹5 

محقق شد       ه است.

محمود       صاد       قی نمایند       ه مرد       م تهران د       ر مجلس: اشتباه اقتصاد       ی بزرگ ما این است که می خواهیم 
از فقه، اقتصاد        استخراج کنیم. د       رحالی که از فقه چنین کاری برنمی آید       .

د       ر هیاهوی ناآرامی ها د       ر بازار ارز  نیروی انتظامی هم 
وارد        این بازار شــد       ه و تا کنون  چند        صرافی را پلمب 

کرد       ه است.

مهمترین تقلب شبکه بانکی، تقلب روی کارت های پرد       اخت است که اتفاقاً د       ر ایران هم 
بسیار رایج است.

سوء استفاد       ه از حساب بانکی افراد        با شگرد        پولشویی! 
ســپرد       ن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی اســت که متاسفانه افراد        

زیاد       ی مرتکب آن می شوند       .

افزایش اســکناس های تقلبی د       ر شب عید        معضلی 
اســت که  با وجود        معیارهای امنیتی از سوی بانک 

مرکزی هنوز اد       امه د       ارد        .

رئیس پژوهشــکد       ه پولی و بانکــی بانک مرکزی گفت: د       ر بانکــد       اری جد       ید        د       یجیتال 
د       ستگاه های کارتخوان حذف می شود       .

زنگنه وزیر نفت گفت:یک سنت از د       رآمد       های صاد       رات نفت جابجا نشد        نه االن 
و نه ۸ ســاِل قبلی که د       ر وزارت نفت بود       م. هر ماه گزارش کاملی به سران قوا 

ارسال می کنم.

سلطانی عضو اتاق بازرگانی گفت: مؤسسین و مد       یران این مؤسسات کجا هستند       ؟چرا 
بزرگترین »اخاللگران اقتصاد       ی« تاریخ ایران محاکمه نمی شوند       ؟چرا هزینه تخلفات 

آنها از جیب ملت پرد       اخت شد       ؟

رییس ســازمان برنامه و بود       جــه گفت: کمیســیون تلفیق مبلغ 
متناســب سازی حقوق بازنشستگان را از ۱000 به ۲000 میلیارد        
تومان افزایش د       اد       که شنید       م پیشنهاد       اتی د       ر مجلس وجود        د       ارد        که 
این افزایش به 3۴00 میلیارد        تومان افزایش یابد        که د       ولت آماد       گی 

اجرای آن را د       ارد       .

نسبتی با بانکد      اری اسلامی ند      ارد      

د       خل و  خرج بانک ها

از فقه چنین کاری برنمی آید       

امنیتی شد       ؟!

ا�فاقًا د      ر ایران هم بسیار رایج است!

سوء استفاد      ه از حساب بانکی افراد      

مرد      م هشیار باشند      

کارت خوان حذف می شود      

نه الان و نه ٨ ساِل قبلی...

چــــــــــــــــــرا؟

شنید      م پیشنهاد      ا�ی د      ر مجلس وجود       د      ارد      

رییس د       یوان محاســبات کشــور می گوید       : اگــر باالی 35میلیون د       ر ســال حقوق 
می گیرید        به فکر یارانه نباشید       .

رییس د       یوان محاســبات کشــور می گوید       : اگــر باالی 35میلیون د       ر ســال حقوق 
می گیرید        به فکر یارانه نباشید       .

معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی: د       الر 
د       یگر به زیــر ۴000 تومان بازنمی گرد       د        
.افزایش نرخ ارز صــد        د       رصد        غیرعامد       انه 
بود       ه است، چراکه ضررهایی که د       ولت از 
افزایش نرخ ارز و فضای سیاســی جامعه 
متحمل می شود       ، بسیار زیاد        است.  چون 
یک مقد       ار موضوع سفته بازها و ورود        یک 
ســری ســرمایه گذاران از سمت بانک ها 
بــه بازار ارز وجــود        د       ارد        و با کاهش نرخ 
سود        بانکی این اتفاق افتاد       ه و عد       ه ای بعد        

از کاهش نرخ ســود        بانکی وارد        بازار ارز 
شــد       ه اند        و از طرفی قیمت سهام نیز به 
علت صحبت های ترامپ د       ر حال کاهش 
بود       ه و روند        نزولی د       اشته است، باعث شد       ه 
یک حمله به ارز و بازار ارز صورت بگیرد       . 
بانک مرکــزی نمی تواند        کاهش آنچنانی 
د       ر نرخ ارز انجام د       هد       ، ولی به این مساله 
معتقد       م که قیمــت ارز می تواند        د       ر حد        
۱50 تا ۲00 تومان کاهش پید       ا کند       .این 

مطلب را ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

صند        وق بین المللی پول از رشد        ۸۱ میلیارد         د        الری تولید         ناخالص د        اخلی ایران)۱630 
میلیارد         د        الر(بر اســاس شــاخص قد        رت خرید         د        ر ســال ۲0۱۷خبــر د        اد         و ایران را 

هجد        همین اقتصاد         د        نیا معرفی کرد        .

ایران  هجد        همین اقتصاد         د        نیا

به فکر یارانه نباشید       

به فکر یارانه نباشید       

صد        د       رصد        غیرعامد       انه بود       ه است

گزارش های بین المللی نشــان می د        هد         ذخیره ارزی و طالی ایران با ۱33میلیارد         د        الر 
د        ر رتبه ۱۹ جهان است.

اخیرا د       ر گزارش تفریغ بود       جه که جزئیات ناقصی از آن ارائه شــد       ه د       رآمد        هد       فمند       ی 
یارانه ها 5 هــزار میلیارد        تومان آب رفت.د       رآمد        هد       فمند       ی یارانه ها د       ر ســال ۹5 که 
پیش تر از ســوی د       یوان محاســبات 36 هزار میلیارد        تومان محاســبه شد       ه بود       ، ، به 
3۱ هزار میلیارد        تومان کاهش یافت. حســاب سازمان هد       فمند       سازی یارانه ها با هد       ف 
تســریع د       ر عملیات و فراینــد        واریز یارانه ها و حذف واســطه های غیرضرور به بانک 

مرکزی انتقال یافت.

 د       ر خبــری امید       وارکنند       ه از ســوی 
وزیــر رفــاه بیان شــد        کــه منابع 
عیــد       ی بازنشســتگان تامین شــد       ه 
اســت. هم چنین  یارانــه 6۷ د       رصد        
حذف شد       گان برگشت د       اد       ه شد       ه است.

عاد       ل آذر رئیس د       یوان محاسبات کشورگفت: د       ولت د       ر حال آیند       ه فروشی است و این 
از عالئم بی انضباطی مالی عمومی است.

وکیل بابک زنجانی:  موکلم به پرد       اخت ۱,۹6۷,500,000 یورو محکوم شــد       ه است. 
جــزای نقد       ی او را می توان از طریق شــرکایش وصول کرد       .احتمال عفو د       ر صورت رد        

مال وجود        د       ارد       .

هنــگ کنــگ د        ر ســال ۲0۱۷ برای 
سومین سال متوالی، د        ر بین ۱۸0 کشور 

آزاد        تریــن اقتصاد         جهــان لقب گرفت و 
ایران د        ر رد        ه ۱56 قرار گرفت.

هزار تومان سال ۱36۸ معاد       ل چقد       ر پول 
امروز است؟قد       رت خرید        ۱0هزار تومان 
ســال ۱36۸ با یک میلیون و ۲۴0هزار 
تومان د       ر ســال ۹6 برابری می کند       ! د       ر 

حقیقت هــر یک ریالی که د       الر گرون تر 
می شــود        ما به همون نســبت فقیر تر 
می شویم بد       ون اینکه خود       مون نقشی د       ر 

آن د       اشته باشیم.

آزاد        ترین اقتصاد         جهان

هزار تومان سال 68...

ایران و ذخیره ارزی اش

آب رفت!

یارانه حذفی ها برگشت

د      ر حال آیند      ه فروشی

احتمال عفو  وجود        د      ارد      
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برای نخســتین بار د ر کشور نسخه جد ید  
اپلیکیشن پات ویژه نابینایان توسط شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش ، ازشرکت های 
پشتیبانی کنند ه د ستگاه های POS بانک 

تجارت رونمایی شد .
ازاین پس هموطنان عزیز نابینا و کم بینا 
با اســتفاد ه از اپلیکیشن پرد اخت پات می 
توانند  از خد مــات پرد اخت الکترونیک به 
صورت شنید اری و به زبان فارسی استفاد ه 

کنند . این خد مت با اســتفاد ه از ویژگی »تاک بک« )د سترسی صوتی( گوشی های 
اند روید  قابل ارائه بود ه و مالحظات امنیتی از جمله بحث اعالم رمز توســط کاربر د ر 

این نرم افزار رعایت شد ه است.
گفتنی اســت 5۱ د رصد  سهام شــرکت کارت اعتباری ایران کیش متعلق به بانک 

تجارت می باشد .

روابط عمومی بیمه رازی با تاکید  بر تقویت سیستم های 
نظارتی این شــرکت و کشف اسناد  مشکوک، اعالم کرد  
یکی از عوامل اصلی )این فساد  مالی( بازد اشت شد ه است.

پس از انتشــار خبری با عنوان »کشف فساد  مالی ۱00 
میلیارد  تومانی د ر یک شــرکت بیمه خصوصی«، روابط 
عمومــی بیمه رازی مطلبی به شــرح زیر روی خروجی 
پایگاه اطالع رســانی خود  قرار د اد .د ر پی انتشار اخباری 
مبنی بــر اختالس ۱00 میلیارد  تومانــی د ر بیمه رازی 

بد ینوسیله اعالم می کند :
۱.تقویت سیســتم نظارتی و حسابرسی د اخلی د ر بیمه رازی، موجب کشف و شناسایی 
اسناد  مشکوکی شد  که بالفاصله اقد امات ضروری و قضایی الزم د ر این خصوص د ر د ستور 

کار قرار گرفت و خوشبختانه یکی از عوامل ۲.
۲.د ر خصوص میزان اختالس و سوء استفاد ه انجام شد ه، ضمن تکذیب صد د رصد  رقم ۱00 

میلیارد  تومان اعالم شد ه، کار د ر مراجع ذیصالح د ر حال بررسی های کارشناسی است.
3.اساساً موضوع د ر رد ه های مد یریتی میانی بود ه و این موضوع د ر حال پیگیری است.اطالع 

رسانی رسمی مرتبط با این موضوع از طریق روابط عمومی انجام خواهد  شد .
پی نوشت:با توجه به اینکه این فساد  د ر یک شرکت خصوصی رخ د اد ه است، واژه اختالس 
د رباره آن مصد اق ند اشته و اساساً اختالس د ر د ستگاه های د ولتی مصد اق پید ا می کند . با 
توجه به اینکه بیمه رازی فســاد مالی رخ د اد ه د ر حجم ۱00 میلیارد  تومان را رد  می کند 

بهتر است د ر این باره شفاف سازی و اطالع رسانی بیشتری د اشته باشد .

فرشته ضرابیه مسئول امور خیریه بانک سامان 
با اعالم این خبر اظهار د   اشــت: بر اســاس این 
تفاهم نامــه که میان طاهری بهبهانی مد   یرعامل 
بانک سامان و افتخاری رییس هیات مد   یره مجمع 
خیرین مد   رسه ساز استان کرمانشاه با هماهنگی 
سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مد   ارس به امضا 

رسید   ه است، بانک ســامان هزینه ساخت و تجهیز یک مد   رسه ۹ کالسه د   ر 
شهر سرپل ذهاب را پرد   اخت می کند   .این مد   رسه د   ر زمینی به مساحت ۱300 
مترمربع و با زیربنای ۹0۸ مترمربع د   ر ۱۸ ماه ساخته و تحویل آموزش وپرورش 
می شــود   . برای ســاخت این مد   رســه و هد   یه آن به مرد   م سربلند    و قهرمان 
سرپل ذهاب مبلغ ۱۷ میلیارد    ریال بود   جه اختصاص د   اد   ه ایم تا مد   رسه با بهترین امکانات، مصالح 
تجهیزات و اصول مهند   سی طراحی و ساخته شود   . بانک سامان همواره براساس نقش و مسئولیت 
اجتماعی خود    و با نگاه حمایت های بلند   مد   ت د   ر مناطق محروم یا آسیب د   ید   ه کشور اقد   ام به انجام 
فعالیت های خیرخواهانه کرد   ه است که ساخت مد   رسه و د   رمانگاه د   ر بوشهر، ورزقان، د   شتیاری، 

بجنورد    و ... ازجمله این اقد   امات است.

چهارمین د   وره مســابقات 
خیریه اسکی اتاق بازرگانی 
ایران و ســوئیس 5 اسفند    
۱3۹6 بــا حمایــت بانک 
ســامان برگزار می شــود   .
این مســابقات د   ر یک روز 
و باهد   ف جــذب حمایت های مالی برای بازســازی 
مــد   ارس د   ر مناطق زلزله زد   ه اســتان کرمانشــاه با 
حضور ســفیر ســوئیس انجام می شــوند   .تیم اسکی 
بانک سامان نیز د   ر این مسابقات حضور می یابد    و به 

رقابت با سایر تیم های شرکت کنند   ه خواهد    پرد   اخت. 
چهارمین د   وره مســابقات اســکی اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس امسال نیز مطابق با 
ســال های گذشته د   ر پیست اسکی د   ربند   ســر برگزار می شود    و عواید    و د   رآمد   های آن 

صرف امور خیریه خواهد    شد   .

ترکش خمپاره پیشونیش رو چاک د       اد       ه بود
ازش پرسید       م: چه حرفی برای مرد       م د       اری

با لبخند        گفت: از مرد       م کشــورم می خــوام وقتی برای خط کمپوت 
می فرستن، عکس روی کمپوت ها رو نکنن!!

گفتم د       اره ضبط میشه براد       ر یه حرف بهتری بگو
با همون طنازی گفت: آخه نمی د       ونی سه بار بهم رب گوجه افتاد       ه ...!!

 شــرم بر کســانی که بــا اختالس هاشــون خون همچیــن آد       مایی 
رو پایمال کرد       ن!

�رکش خمپاره

انسان د   یجیتال که صورتی شبیه انسان د   ارد   ، قرار است پس 
از آزمایش حســن رفتار د   ر بانک نت وســت نیز به خد   مت 
گرفته شــود   . این سخنگوی د   یجیتال، لباس فرم بانک را نیز 
بر تن د   اشته و ضمن لبخند    زد   ن به مشتری، سواالت ابتد   ایی 
وی را پاســخ می د   هــد   . آواتاری به نام Cora به اســتخد   ام 
بانک ســلطنتی اســکاتلند    RBS د   رآمد   ه تا ضمن پاسخ به 
ســواالت مشــتریان، کارهای د   یجیتالی بانکی را انجام د   هد   . 
بانک سلطنتی اسکاتلند    پس از اخراج صد   ها نیروی کار خود 
تصمیم به استفاد   ه از این سخنگوی د   یجیتال د   ر ُشَعب خود    
گرفته اســت تا سواالت مربوط به گرفتن وام خانه و یا کمک 
به مشتریانی که کارت بانکی خود    را گم کرد   ه اند   ؛ پاسخ د   هد   . 

»کوین َهنلی« مد   یر نوآوری د   ر »نَت ِوســت« می گوید    برای 
آموزش به کارمند   ان نیز می توان از »کورا« کمک گرفت که 
عالوه بر تغییر رفتار مشــتری، با تغییرات سریع تکنولوژیک 
نیز ســازگاری پبد   ا کند   .د   ر حال حاضر نقش »چت بات«ها 

برعهد   ه انسان های د   یجیتال است که کم کم این نقش 
تغییر و توســعه یافته و به زود   ی شــاهد    انجام وظیفه 

به عنوان د   ربازکن بانک ها و پاســخ به مشتریان از سوی 
انســان های د   یجیتــال خواهیم بود   .»جــان کرایان« مد   یر 

د   ویچه بانک نیز معتقد    اســت انسان های د   یجیتال جایگزین 
خوبی برای ۴۸ هزار کارمند    بانک هستند    که می توانند    بد   ون 

خطای انسانی به مشتریان خد   مات ارائه کنند   .

به عنوان د  ربازکن بانک ها و پاسخ به مشتریان 

مد   یرعامل مجمع خیرین مد   رســه ساز اســتان آذربایجان غربی با ارسال لوح 
سپاســی از مد   یرعامل بانک ملت قد   رد   انی کرد   .آخوند   یان د   ر این لوح سپاس 
خطاب به د   کتر محمد    بیگد   لی با اشــاره به احد   اث مد   رســه 6 کالسه شهد   ای 
بانک ملت د   ر بخش قره ورن شهرســتان میاند   وآب، اظهار د   اشــت: بی شک 
انفاق کرد   ن و قد   م برد   اشتن د   ر کارهای عام المنفعه، نشات گرفته از حس نوع 
د   وستی و احساس مسوولیت اجتماعی است و خیران بزرگوار، منشاء تحول د   ر 

جامعه هستند    و بزرگ ترین نقش را د   ر تربیت نیروی انسانی ایفا می کنند   .

پروژه خانه بهد   اشت روستای مزج شاهرود    احد   اث شد   ه از سوی بانک ملت، 
با حضور فرماند   ار شاهرود    و جمعی از مسووالن محلی به بهره برد   اری رسید    
این پروژه د   ر زمینی به مســاحت ۲000 مترمربع و زیربنای بیش از ۱00 
مترمربع با تامین مالی کل پروژه از ســوی بانک ملت احد   اث شــد   ه است. 
بانک ملت د   ر راســتای عمل به مسوولیت های اجتماعی خود    تاکنون د   ه ها 
مد   رســه، خوابگاه د   انشجویی، کتابخانه، بیمارســتان و خانه بهد   اشت را د   ر 

سراسر کشور احد   اث کرد   ه است.

قد  رد  انی از مد  یرعامل بانک ملت

بازسازی مد  ارس  زلزله زد  ه کرمانشاه

افتتاح خانه بهد  اشت  بانک ملت

د  ر سرپل ذهاب مد  رسه می سازد  

با همت و تالش مد   یران و کارکنان بانک انصار د   ر راســتای 
بهبود   عملکرد   مالی این بانک ضمن حضور هرساله د   ر ارزیابی 
های تخصصــی د   رد   بیرخانه جایزه مد   یریــت مالی ایران، 
تند   یس زرین هشــتمین د   وره جایزه مد   یریت مالی ایران را 
به د   ست آورد    .بانک انصار و د   رراستای اجرای استاند   ارد   های 
مالی،رعایت مقررات و قوانین بانکی و بورســی موجب شد    
تا بارد   یگر به نتیجه ای شــگرف بیانجامد    و این معاونت د   ر 

هشــتمین سال متوالی و با حد   اکثر رشــد    به نتیجه چشمگیری نسبت به د   وره های 
گذشته د   ست یابد   .

مصوبــه ای  د   ر  مجلــس  نماینــد   گان 
د   ســتگاه های  بانکــی  حســاب های 
جاری  حســاب های  شــامل  اجرایــی 

کوتــاه  گــذاری  ســپرد   ه  پشــتیبان، 
 مــد   ت و بلند   مد   ت را از د   ریافت ســود    

ممنوع کرد   ند   . 

نایب رئیس کمیســیون اقتصاد       ی مجلس شورای اسالمی گفت: مرد       م د       ر این 
شرایط نقد       ینگی و سپرد       ه های شان را به سکه و ارز تبد       یل نکنند       .

 از د  ریافت سود    ممنوع شد  ند  

مرد       م د       ر این شرایط ...

تند  یس زرین مد  یریت مالی گرفت

سرویس ویژه »پات« برای نابینایان

 فساد مالی اش را تائید کرد

آســتانه پاسخگویی و شفاف سازی، چند         هزار میلیارد         تومان 
است!۱5 هزار میلیارد         از فروش فرآورد        ه نفتی به خزانه نرفت.
طبق گزارش تفریغ بود        جه سال ۹5، شرکت های گاز و نفت 
حد        ود         ۱5 هزار میلیارد         تومان از د        رآمد        های خود         را به حساب 

خزانه واریز نکرد        ه اند         .
 رئیس د        یوان محاســبات: ۲۴ هزار میلیــارد         تومان از 
د        رآمد         شــرکت های زیرمجموعه نفت به خزانه واریز نشــد        ه 

است.
از  حاجی بابایــی:   
حــد        ود         ۸0 هزار میلیارد         
هد        فمند        ی  د        رآمد          تومان 
سال ۹5، مبلغ 3۹ هزار 

میلیارد         تومان به خزانه بازنمی گرد        د        .
این مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت.

به خزانه بازنمی گرد        د        !
ضیها

قولبع
به

برخی از بازاریان و کســبه از تســویه 
هــای  د            ســتگاه  شــد            ن  ســاعته   ۲۴

 پــوز فروشــگاهی اظهــار نارضایتــی 
کرد            ه انــد             و اعالم نمود            نــد             د            ر صورت 
 اد            امــه ایــن رونــد             پوزهــا را خاموش 

می کنیم.

   معاون فناوری بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه بعد             از کارت کشید            ن، به د            لیل 
نقص د            ر سیستم نیست بلکه فرصتی است که اگر کالهبرد            اری صورت بگیرد             مالباخته 
بتواند             مورد             را پیگیری کند             و ضرر و زیانی نبیند            .فاصله زمانی کارت کشــید            ن تا واریز 
وجه آن به حساب فروشند            ه برای امنیت بیشتر خرید            اران است. د            ر همه د            نیا این زمان 

۴۸ ساعت لحاظ شد            ه د            رحالی که این زمان د            ر ایران، حد            اکثر ۲۴ ساعت است.

پوزها  را خاموش می کنیم

چرا 24 ساعته شد           ؟

ســخنگوی قوه قضائیه:با همه تالشی که تا به امروز صورت گرفته همه آنچه که از اموال نقد        و 
منقول و غیرمنقول صاحبان تعاونی ها شناسایی شد       ه است تکافوی همه بد       هی  را نمی د       هد       .تالش 
شد       ه است تا کسانی که سپرد       ه های کمتری د       اشته باشند        بخش زیاد        یا کل آن را د       ریافت کنند       .

سید بهاءالد ین حسینی هاشمی  کارشناس ارشد  بانکی گفت: 
منابع ارزی، تکاپوی تقاضایی که ســاالنه د ر کشــور ایجاد  
می شود  را ند ارد  و اگر بازار نرخ ارز را تعیین نکند ، سال آیند ه 

هم سال شوک ارزی خواهد  بود .
سیاست صد ور اوراق سپرد ه با سود  باال یک سیاست موقتی 

برای اصالح بازار ارز و سکه است؛ فکر می کنم این سیاست 
د نباله سیاست شتاب زد ه و غیرهمه جانبه نگری است که د ر 
شهریورماه سال جاری، نرخ سود  را کاهش د اد .این سیاست 
را مــی توان پیامد  طبیعی و اصــالح رفتار قبلی د ر کاهش 
نرخ سود  سپرد ه های بانکی د ر نظر گرفت که توانست برای 
صاحبان سپرد ه فضایی مطمئن و منافع کم خطر را د ر شبکه 
بانکی فراهم کند  و اطمینان خاطر بد هد  که می توانند  د ر این 
سیستم به سود ی بیش از سود آوری بازارهای موازی برسند .
اکنون سوال اینجاست که به واقع سرمایه های خرد  مرد م د ر 
ســپرد ه های بانکی تا چه اند ازه نقش موثری د ر گران شد ن 
ارز و سکه د اشته است؟ آنچه د ر د و ماه اخیر شاهد  آن بود یم 
هیجان و شــوک ناگهانی به بازار بود . موجی راه افتاد  که د ر 
آن همه صاحبان سپرد ه تالش می کرد ند  از سرمایه شان د ر 
بازار های موازی استفاد ه کنند . این مساله فرصت سوءاستفاد ه 

سود اگران ارز و سکه را برای برهم زد ن بازار بیشتر می کرد . 
از ســوی د یگر سیاست د ســتوری کاهش نرخ سود  و جرقه 
ای که ناآرامی ها و اعتراضات د ر پایتخت و د یگر شــهرهای 
کوچک و بزرگ زد ، باعث التهاب بیشتر بازار شد .د ر شرایطی 
که مرد م سپرد ه هایشان با ســود  ۱0تا ۱5د رصد  را از بانک 
ها برای خرید  ارز و ســکه بیرون می کشید ند  بهترین روش 
افزایش نرخ سود  برای کاستن از التهاب بازار بود . هرچند  این 
روش نتوانست قیمت ها را به روال سابق بازگرد اند  اما کمی 
از حرارت بازار کم کرد .با توجه به منافع و مصارف ارزی کشور 
و البته د ونرخی بود ن ارز و اجرای سیاست های د ستوری د ر 
این باره مثل همیشــه خروج ارز از کشور را تجربه کنیم و با 
کاهش عرضه رو به رو شویم. منابع ارزی تکاپوی تقاضایی که 
ساالنه د ر کشور ایجاد  می شود  را ند ارد  و اگر نرخ ارز د ر اد امه 
واقعی نشد ه و سیستم چن نرخی برچید ه نشود ، و بازار قیمت 
ارز را تعیین نکند ، د وباره شوک هایی مثل آنچه د ر زمستان 

سال جاری تجربه کرد یم را مشاهد ه خواهیم کرد .

�کافوی همه بد      هی  را نمی د      هد      

سال آینده سال شوک ارزی است

خد       ایی،عضو شورای عالی کار: قیمت  کاالهای اساسی و موثر د       ر سبد        هزینه اقالم ضروری د       ر هفته 
 آخر بهمن ماه به عنوان مالک رقم نهایی سبد        معیشت سال ۹6برای تعیین مزد        سال ۹۷ مد        نظر قرار 

خواهد        گرفت. این مطلب را ما ننوشتیم تسنیم نوشت.

معیار افزایش د      ستمزد       9۷ 

دریافتسودهاینامتعارفغیرقانونیازسوی
بانکهاکهدرمحاسبهواقعی40درصدمیرسد؟!
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از مــوزه گوگنهایــم   کاخ ســفید        
نیویورک خواســت تابلو »چشم اند       از 
برفــی« اثر ونســان ون گــوگ را به 
د       ونالد        ترامپ و همسرش امانت د       هد        
اما ایــن موزه با رد        این د       رخواســت 
گفت می تواند        یــک توالت طالرا به 

آنها امانت د       هد       .

وقتی ترامپ د       ر اجالس جهانی اقتصاد        د       ر د       اووس، به خاطر حمله به رســانه ها 
»هو« می شود       .

د       ر ســوئد        بســتن ســگ بیرون از 
ساختمان به مد       ت بیشتر از ۱ ساعت 
غیرقانونی است و می تواند        باعث لغو 

اجازه شــما برای نگهد       اری از هرنوع 
حیــوان خانگی،جریمه نقــد       ی و یا 

حتی زند       ان شود       .

نمایند   گان مرد   م د   ر مصوبه ای، شــرایط 
بازخرید    کارکنان رســمی و غیررسمی 
د   ر سال ۹۷ را مشخص کرد   ند   .د   ر جریان 
بررسی جزئیات بخش هزینه ای الیحه 
بود   جه سال ۹۷ نمایند   گان مجلس بند    
ب تبصــره ۱۲ ماد   ه واحد   ه این الیحه را 

مصوب کرد   ند   . 
بــه موجب ایــن مصوبه د   ســتگاه های 
اجرائــی مجازند    از محل فــروش اموال 
د   ر  مــازاد     غیرمنقــول  د   ارایی هــای  و 
اختیــار خود    به اســتثنای انفال و اموال 
د   ستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری 
و موارد    مصد   اق مند   رج د   ر اصل هشتاد    و 
سوم )۸3( قانون اساسی و پس از واریز 

بــه د   رآمد    عمومی، نســبت به بازخرید    
کارکنان مازاد    رســمی و غیررســمی و 
پرد   اخت پاد   اش پایان خد   مت به افراد   ی 
که براســاس قانون و رعایت ماد   ه ۱۱5 
قانون محاســبات عمومــی و اصل ۸3 
قانون اساســی، بازخرید    یا بازنشســته 
می شــوند   ، از محل اعتبــار رد   یف 36- 
530000 جد   ول شــماره )۹( این قانون 
مطابــق آیین نامــه اجرائی که توســط 
ســازمان های »برنامه و بود   جه کشور«، 
»اد   اری و اســتخد   امی کشور« و وزارت 
امور اقتصاد   ی و د   ارایی تهیه می شــود    و 
به تصویب هیأت وزیران می رســد   ، اقد   ام 

نمایند   .

معاون اول رئیس جمهور، جهانگیری: 
مانع تراشی ها ممکن است به اعتراض 
جوانــان و جامعه منجر شــود       .ایجاد        

فاصله بیــن مطالبــات و واقعیت ها 
منجر به نارضایتی می شود       .نارضایتی 

فقط د       امان د       ولت را نمی گیرد       .

آملی الریجانی: پاکســازی الزم است د       ر د       ســتگاه قضائیه صورت بگیرد        و برای حفظ 
حرمت اکثریت پاک، باید        برخورد       ها تشــد       ید        شود       . اسامی و تصویر قضات و کارکنان 

متخلف قوه قضائیه منتشر می شود       .

ترامپ د       ر گفت و گو با ITV براي ریتوییت یک پیام راست افراطي که خشونت 
علیه مسلمانان را ترویج مي کرد        عذرخواهی کرد       .

جاستین ترود       و، نخست وزیر کاناد       ا 
د       ر اجالس د       اووس جورابی بنفش با 
طرح ارد       ک های فسفری رنگ را به 
پا د       اشت.اگرچه ترود       و عاشق جوراب 
هــای رنگی اســت اما ایــن مد       ل 
جوراب باعث شگفتی بسیاری شد        
چون مساله فقط تبعیت از مد        نبود       . 
کند       وکاو برخی رسانه ها آشکارکرد        
که این جوراب ها متعلق به شرکت 
John's Crazy Socks اســت. 
جــان کرونین مالک این شــرکت 

جوانی ۲۱ ساله و  مبتال به سند       رم 
»د       اون«است که با ارسال محصولش 
برای جرج بوش و جاســتین ترود       و 
از آنها خواسته بود        که به تبلیغ آن 
بپرد       ازند       . 5د       رصد        از عاید       ی ســاالنه 
این شــرکت خرج د       رمان کود       کان 
خاص می شود        و یک سوم کارگران 
شرکت نیز معلول جسمی یا ذهنی 
هســتند        .حاال می توان فهیمد        که 
چرا نخست وزیر کاناد       ا این جوراب ها 

را پوشید       ه بود       .

توالت طالیی برای ترامپ

 وقتی هو می شود      !

بستن سگ بیرون از ساختمان

شرایط  بازخرید      و بازنشستگی کارکنان 

فقط  د       امان د       ولت را نمی گیرد       

 پاکسازی الزم است

براي نخستین بار عذرخواهي کرد       !

جورابی بنفش با طرح ارد      ک های فسفری

پروانه سلحشــوری:  »امروز کســانی د       رخواست مجوز 
تجمع مــی کنند        که روزی مرد       م را خس و خاشــاک 
نامید       ند        و اعتقاد       ی هم به حقوق شهروند       ی ند       اشتند       .«

هفت نفر از نزد       یکان محمود        احمد       ی نژاد       ، رئیس جمهور 
پیشــین ایران د       ر نامه ای به وزارت کشــور د       رخواست 
صــد       ور مجوز برای تجمع اعتراضــی کرد       ه اند       .این افراد        
که همگی از مقام های ســابق د       ولت آقای احمد       ی نژاد        
هستند        د       ر نامه به عبد       الرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 

نوشــته اند        که می خواهند        از مرد       م »برای بیان نظرات 
و اعتــراض آرام و قانونمند        خود        به نحوه اد       اره کشــور 
توسط قوای گوناگون و برخی از سیاست ها و رفتارها به 
 خصوص د       ر امور اقتصاد       ی، قضایی و اجتماعی« د       عوت 
بــه اجتماع کنند       . این نامه با امضای اســفند       یار رحیم 
مشایی، سید       حسن موسوی، عبد       الرضا شیخ االسالمی، 
حمیــد        بقایی، علــی ذبیحی، مرتضی تمــد       ن و علی 
اکبر جوانفکر منتشــر شــد       ه اســت.این افراد        گفته اند        

از  می خواهنــد         کــه 
حقوق تصریح شد       ه د       ر 
قانون   ۲۷ و   ۸ اصول 
تشکیل  برای  اساسی 
اجتماعــات و »نقد        و 
اعتراض به سیاســت 
ها و عملکرد       ها و بیان 

مطالبات به حق و قانونی« استفاد       ه کنند       .

هاد       ی حق شناس ،معاون ســازمان بناد       ر و د       ریانورد       ی 
با بیان اینکه مصاحبه با خد       مه کشــتی فله بر کریستال 
به اتمام رســید       ، گفت: نتایج مصاحبه محرمانه است و 
تنها د       ر اختیار نمایند       گان حاضر د       ر کمیته بررسی علت 

سانحه سانچی قرار می گیرد       . 
تمام اطالعات جعبه ســیاه کپی شد       ه، و روند        رمزخوانی 
آن ممکن اســت حد       ود        سه ماه یا بیشتر از سه ماه طول 

بکشــد       .  تفاهم نامه ای چهارجانبه براســاس آیین نامه 
بررسی علل سوانح د       ریایی بین چهار کشور ذی نفع د       ر 
این موضوع به امضا رســید        که اساس آن نحوه بررسی 

علت های سانحه است.
به د       لیل شرایط پیکرهای یافت شد       ه، مراحل شناسایی 
هویت طوالنی شــد       ه اســت. این مطلب را ما ننوشتیم 

ایلنا نوشت.

زهرا عبد       اللهی مد       یــرکل د       فتر بهبود        تغذیه 
جامعه وزارت بهد       اشــت گفت: هر یک د       الر 
تغذیه ای ۱6  مد       اخالت  د       ر  ســرمایه گذاری 
د       الر سود        خواهد        د       اشت. از طرفی با هر ۱0 

د       رصد        افزایش د       رآمد        سرانه کوتاه قد       ی تا سه 
د       رصد        و الغری تــا ۷,۴ د       رصد        کاهش پید       ا 

می کند       . 
همچنین هــر یک ســانتی متر افزایش قد        

کــود       ک موجب پنج د       رصــد        افزایش د       رآمد        
او د       ر بزرگســالی می شــود       . د       ر ایــران نیز 
مانند        همه کشــورها د       وره گذار تغذیه ای د       ر 
حال طی شد       ن اســت. عد       م کنترل کمبود        

ریزمغذی ها باعث تضعیف سیستم ایمنی و 
د       رنتیجه افزایش مرگ و میر، کاهش ضریب 
هوشی و ناتوانمند       ی ذهنی و د       ر نهایت رکود        

اقتصاد       ی می شود       .

یک سانتی متر افزایش قد        = پنج د       رصد        افزایش د       رآمد       !!!

اعتقاد       ی هم به حقوق شهروند       ی ند       اشتند       

محرمانه است!؟

خبرنگاران از د       اد       ن پاکت های پول به آنان  توسط سفارت چین، پس از نشست خبری د       رباره 
کشتی سانچی خبر د       اد       ند        .برخی خبرنگاران و عکاسان پاکت ها را برگرد       اند       ند       .این مطلب را ما 

ننوشتیم تابناک نوشت.

خرید        ســهام بانک های چینی از سوی ســهامد       اران بخش خصوصی د       ر مراحل نهایی به سر 
می برد        و بانک مرکزی چین، مجوز الزم برای این اقد       ام را صاد       ر کرد       ه اســت. این مطلب را ما 

ننوشتیم مهر نوشت.

سید        احمد        خاتمی پس نشست هیات رئیسه و کمیسیون های مجلس خبرگان: همه اعضا از 
فضای مجازی نگران بود       ند        و به صراحت گفتند        رهبری این اغتشاشــات د       ست فتنه گران فضا 
مجازی بود       . فضای مجازی که تریبون بیگانگان اســت ســگ هار است. این سگ هار اگر رها 

شود        د       وباره گاز می گیرد       . مسووالن مراقب باشند       . 

معاون امنیتی وزارت کشور سه عاملی که وزارت کشور 
ایــران  د       لیل اعتراض ها شناســایی کــرد        و گفت : این 
گزارش فارغ از برد       اشــت های شخصی، عالئق جریان های 

سیاسی تهیه شد       ه است:
۱. استمرار فعالیت های د       شمنان خارجی کشور از جمله آمریکا 

و اقد       امات اذنابش د       ر منطقه و گروهک های معاند       .
۲. کاهش اعتمــاد        عمومی بد       الیل گوناگون از جمله ضعف 
کارآمد       ی ســازمانها و نهاد       ها د       ر پاسخگویی به شرایط 
کنونی جامعه و نارضایتی ناشــی از منازعات و برخی 

ضعف ها.
3. مد       یریــت ناصحیــح افکار عمومــی و افزایش 
مطالبات و انتظارات چه د       ر رقابت های انتخاباتی 
و چــه د       ر رقابت های سیاســی بد       ون توجه به 
منابع و امکانات کشور و د       ر نتیجه انباشت 
انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مرد       می.

حســن روحانی، رئیس جمهور د       ر اینســتاگرام خود        با انتشــار 
وید       یویی از خطبه  رهبر انقالب د       ر نماز جمعه تهران نوشــت: 
»ترس از اظهار عقید       ه، نشانه ضعف نظام حاکم است. د       ر صد       ر 

اســالم و د       ر زمان پیغمبر هم جلوی اظهار عقید       ه گرفته 
نمی شد       . د       ر مسجد        و د       ر پای منبر حضرت علی)ع(، یک 

نفــری د       ر کمال آزاد       ی بلند        می شــد        و به امیرالمؤمنین 
اعتراض می کرد        یا از او سؤال می کرد       .«

 کاپیتــان ســابق ســانچی گفت: اســتفاد       ه از قایــق نجــات و ورود        به آب زیــر 3 د       قیقه 
 طول می کشــد       . شــد       ت و ســرعت حاد       ثه همیــن مجال انــد       ک را هم از خد       مه ســانچی 

گرفت!

 مد       تــی اســت د       ربرخــی رســتوران های چینــی نــوزاد        تــازه متولــد        شــد       ه مــوش 
 را د       ر ظرفــی قــرا د       اد       ه و بصــورت زنــد       ه ســرو می کننــد        و ظاهــرا عالقــه مــرد       م هم 

به آنها کم نبود       .

احمد         جنتی، د       بیر شورای نگهبان قانون اساسی ایران، فضای مجازی را بال و مشکلی خواند       ه 
که به جان کشور افتاد       ه و گفته است اگر اینترنت کنترل و مهار شد       ه بود       ، کار به وضع فعلی 
نمی رسید       . بناســت کارهایی د       ر این زمینه انجام شود       . او توضیح بیشتری د       ر این باره ند       اد       ه 

است. گرفتاری هایمان د       ر مورد        اقتصاد       ، کم نیست و بانک ها خود        منشا فساد        شد       ه اند       .

 حســن روحانــی رییــس جمهور: فضــای مجازی هســت و خواهد        بــود       ؛ باید        آن 
تبد       یــل  ایســتاد       گی  روحیــه  و  ارزش هــا  ترویــج  بــرای  فرصتــی  بــه   را 

کنیم.

صاد       ق الریجانی رئیس قوه قضاییه ، با اشــاره به جلسه شورای 
عالی فضای مجازی با حضور رهبر ایران گفت: همه د       ســتگاههای 
امنیتی موظفند        با سرشــاخه های د       اخلی که د       ر فضای مجازی اقد       ام 
به همکاری با د       شــمنان و بیگانگان می کنند        برخورد        کنند       .
شعب تخصصی رســید       گی به جرایم فضای مجازی ایجاد        
و از کارشناسان این حوزه استفاد       ه شود       .این مطلب را ما 

ننوشتیم ایسنا نوشت.

اقد       ام عجیب سفارت چین !!!

ایران سهام بانک های چینی را می خرد       

سگ هار   است !!!

د       لیل اعتراض ها بود       ...

�رس از اظهار عقید       ه ...

به قول  کاپیتان سابق سانچی 

خورد      ن بچه موش زند      ه د      ر چین!

بلای جان ما شد       ه است

هست و خواهد       بود      ...

که با بیگانگان همکاری د      ارند      ...

د   ر اد   امه بررســی جزئیــات الیحه بود   جــه ۹۷ د   ر بخش 
هزینــه ای، نمایند   گان مجلس با بند    الحاقی ۲ به تبصره ۷ 
موافقت کرد   ند    که به موجب آن، صند   وق بیمه روستاییان و 
عشایر موظف است کلیه روستاییانی را که حد   اقل ۱0 سال 
حق بیمه پرد   اخت کرد   ه  اند    و به ســن 60 سال رسید   ه اند   ، 
بازنشسته نمود   ه و به اند   ازه سنواتی که حق بیمه پرد   اخت 

کرد   ه اند    مستمری پرد   اخت کند   .

بازنشستگی روستاییان 6۰ ساله 
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رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، عبد   الرضا عزیزی گفت: 
مجلس با افزایش ســن بازنشســتگی به 65 سال  و د   ر نظر 
گرفتن معد   ل 5 ســال آخر خد   مــت کارمند   ان برای حقوق 

بازنشستگی آنها مخالفت کرد   . 
اعضای کمیســیون معتقد    هســتند    که هر اقد   امی که انجام 
می شود    باید    منافع بیمه شد   ه د   ر نظر گرفته شود   . د   ر  صورتی 
هم که قرار باشــد    سن بازنشســتگی افزایش یابد    این قانون 

نباید    شــامل کسانی که د   ر حال خد   مت هستند   ، شود   ، بلکه 
این قانون د   رباره کســانی که پس از تصویب قانون استخد   ام 
می شــوند   ، اجرا شود    د   ر نتیجه شــخص با آگاهی استخد   ام 

شد   ه و می د   اند    که سن بازنشستگی 65 سال است.
بنابرایــن  اگــر معــد   ل حقــوق پنج ســال آخــر خد   مت 
کارمند   ان بــرای حقوق بازنشســتگی آنهــا د   ر نظر گرفته 
شــود     باید    قید    شــود    کــه این قانون شــامل اشــخاصی 

 می شــود    که پــس از تصویــب قانون د   ر تامیــن اجتماعی 
استخد   ام شوند   .

این قوانین نباید    شــامل کسانی که ۲0 یا ۲5 سال مشغول 
خد   مت د   ر تامین اجتماعی هستند   ، شود   ، چرا که افراد   ی که 
د   ر حال حاضر د   ر حال خد   مت د   ر تامین اجتماعی هســتند    
طبق قانون بر اســاس معد   ل ۲ سال پایان خد   مت استخد   ام 

شد   ه اند    و آنها بر این اساس برنامه ریزی کرد   ه اند   .

علی خد   ایی، نمایند   ه کارگران د   ر شورای 
عالی کار گفت:»بند    ز تبصره ۷« الیحه 
بود   جه ۹۷ مغایر با رفاه کارگران اســت. 
د   ر ایــن بنــد    از الیحه ســازمان تأمین 
اجتماعی مکلف است تمامی سهم د   رمان 
از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع 
مواد    )۲۸( و )۲۹( قانون تأمین اجتماعی 
و سایر منابع مربوط را د   ر حسـابی نـزد    
خزانـــه د   اری کل کشــور با عنوان بیمه 
د   رمان تأمیــن اجتماعی متمرکز نماید   . 
د   رمانی ســازمان  منابع  واریــز  مخالف 
تامین اجتماعی به حســاب خزانه د   اری 

کل کشور هستیم. 
این موضــوع د   ر الیحه بود   جه۹۷ مطرح 
بود   ه و د   ر مجلس د   ر د   ست بررسی است. 
به اعتقــاد    نمایند   گان کارگــران  اموال 
تامین اجتماعی جــزو اموال د   ولتی که 
د   ولت بخواهــد    د   رباره آن تصمیم گیری 
اجتماعی   تأمین  تمامیت  نیســت.  کند    
باید     حفظ شود   ، اموال تأمین اجتماعی 
حق الناس اســت و بین المــال د   ولت 
نیســت.  تمام نماینــد   گان کارگران و 
کارفرمایــان با این طرح مخالفت کرد   ند    

وجلسه شورایعالی کار را ترک کرد   ند   .

منتظری د      اد      ســتان کل کشور به شناسایی و برخورد       با مسئوالن د      وتابعیتی تاکید       کرد       
و گفت:وقتی گفته می شود       صد       و چند       د      و تابعیتی بررسی شود      ، همه مسئوالن حساس 

شد      ه و با وسواس مسئله را پیگیری کنند      . وقتی یک کشور به یک نفر تابعیت مضاعف 
می د      هد       مشخص است که امید       د      ارد       تا او را به عنوان عامل نفوذی خود       انتخاب کند      .

مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی

اموال �ـامین اجتماعی حق الناس است

به عنوان عامل نفوذی

مقام معظم رهبری مجوز ۴ میلیارد        د       الر برد       اشــت از صند       وق توسعه ملی را 
د       اد       ه است:

 مقابله با ریزگرد       ها ۱50 میلیون د       الر
 صد       اوسیما ۱50میلیون د       الر

 بازسازی مناطق زلزله زد       ه ۱00 میلیون د       الر
 تقویت بنیه د       فاعی ۲ میلیارد        و 500 میلیون د       الر

سید      مجید      جعفری پستچی ناحیه ۹ پستی مشهد     ، هنگام تخلیه و جمع آوری 
مرسوالت از صند     وق پستی واقع د     ر خیابان فرد     وسی، تعد     اد      30 فقره چک حامل 

به ارزش ۱میلیارد      و ۸۴0 میلیون ریال را پید     ا و به صاحب آن بازگرد     اند     . 

پیرزنی که یک گد     ای حرفه ای و از پولد     ارهای تهران اســت، هنگام د     ستگیری 
نزد     یــک به ۴ و نیم میلیــون تومان پول نقد     د     ر جیب د     اشــت! او که د     رمید     ان 

تجریش گد     ایی می کرد      می گوید   رییس ند     ارد     .

از صند       وق توسعه ملی مجوز برد       اشت 

قضیه پستچی و  چک های حامل 

از پولد    ارهای تهران است

به هم وطنان خد     مت می کنند     

کالهبرد    ار فیش های حج !!!

زوج پزشــک وفارغ التحصیل از آمریکا،  زند     گی د     ر کاناد     ا را رها کرد     ه و۲سال است د     ر 
روستاهای محروم استان بوشهر و سیستان به هم وطنان خد     مت می کنند     .

کالهبرد     اری که با فریب مرد     م و تبلیغ د     ر شــهر اقد     ام به فروش فیش های حج 
تمتع و عمره می کرد     ، د     ستگیر شد     .

شهاب ناد       ری از نمایند       گان مجلس د       ر پایان 
جلســه علنی د       ر تذکری به حسن روحانی 
گفته است: الزم است هرچه سریع تر کانکس 

یا پول آن به مرد       م زلزله زد       ه د       اد       ه شود        تا آنها 
د       ر این شرایط و وضعیت سرما نباشند        .چند        

فرد        فوتی از سرمازد       گی د       اشتیم.

تذکر د       ر مجلس 

کی
تنی

راو
:ط
رح
ط

نمایند       ه آباد       ان د       ر مجلس : »اذن 
رهبر برای برد       اشت مجوز اعتبار ۱50 
ریزگرد       ها  بــا  مقابله  د       الری  میلیون 

صاد       رشد       ه است.«
مصاحبه  د       ر  روحانــی  حســن 
 تلویزیونی: قول د       اد       ه بود        بود       جه مقابله 
با ریزگرد       ها د       ر هر صورت تامین شود       .
مجلس:  نمایند       ه  سیاوشی  طیبه 
د       ر توییتــر خود        حــذف اعتبار برای 
مقابله با ریزگرد       ها بوســیله مجلس 
را تکذیــب کــرد       ه بــود        و گفته بود        

موارد        برد       اشــت از صند       وق توســعه 
 ملی موکــول به د       ریافت اذن رهبری 

شد       ه است. 

به قول بعضی ها

 مــرد       م د       ر فضای مجــازی: د       ر واکنش 
به جمــع آوری کمک های مرد       می توســط 
د       ر شــبکه های  مضامین  این  ســلبریتی ها 
مجــازی رد        و بد       ل می شــود       : مرد       م د       ارن از 
سرما می میرن اونجا. بچه ها د       ارن می میرن 
تو کرمانشاه آقای زیباکالم چند        میلیارد        پولو 
نگه د       اشــته میگه می خوام مجتمع فرهنگی 
بزنم. اونم نزن آقای زیباکالم، برد       ار برو کاناد       ا 
سنگین تری. آقای زیباکالم که سه میلیارد        و 
چهارصد        میلیون تومان از مرد       م جمع کرد       ه 
اســت، ریالی از این پول را خرج نکرد       ه و د       ر 
خیالش د       ر آرمان شهری که با پول و اعتماد        
مرد       م ســاخته قد       م می زند       . د       ر روستایی که 
البد        کتابخانه د       ارد        و سیستم فاضالب، که از 
فضوالت مرد       م کود        کمپوس می ســازد        و از 
تولید        به مصرف به پای محصوالت کشاورزی 
می ریزد       . مضحک است. مرد       م به صاد       ق زیبا 
کالم پول د       اد       ند        که کســی د       ر سرما نمیرد        و 

چــاد       رش به زیر باران و برف و گل فرو نرود       . 
مرد       م به او اعتمــاد        کرد       ند        که نیازهای اولیه 
و ضروریــات د       رماند       گان با ایــن پول تامین 
شــود        نه اینکه د       ر حســاب آقای زیباکالم 
خاک بخورد        تا به وقتش روستایی بسازد        که 
مرد       م »د       ر ســالن کوچک سینمایش فیلم و 
تاتر ببیند       «. ایــن رویاپرد       ازی متوهمانه تنها 
یک خد       شــه عمیق بر صورت نحیف اعتماد        
عمومی اســت. کاش د       اد       ستانی پول مرد       م را 

از چنگ او بازبستاند       .
نمایند       ه کرمانشاه: سید       قاسم جاسمی، د       ر 
واکنش به اوضاع وخیم زلزله زد       گان کرمانشاه  
از خبر فوت چند        نفر بر اثر ســرما خبر د       اد        و 
گفت: هیچ کس پاســخگوی مشکالت مرد       م 
د       ر مناطق زلزله زد       ه نیســت. اگر مســئوالن 
را د       ید       ید        ســالم ما را به آنها برسانید       . رئیس 
هالل احمر د       ر ســفر خارجی است. برخی از 
زن ها د       و سه ماه است که حمام نرفته اند      . این 

مطلب را ما ننوشتیم اعتماد        نوشت.
 فرماند       ار ســرپل ذهاب: اکبر ســنجابی 
گفت خبری از سلبرتی ها نیست، نمی د       انیم 

پول ها را کجا هزینه کرد       ند       .
د       ر  اورامانات:  و  و  نمایند       ه مرد       م پــاوه 
مناطــق زلزلــه زد       ه چند        نفر بر اثر ســرما 
مرد       ه اند       . د       رخواســت ما د       ر حــال حاضر د       ر 

حوزه کانکس و سرویس بهد       اشتی است.
مد       یر کل ستاد        بحران کرمانشاه: به د       لیل 
بــارش و برف و باران حد       ود        ۴0 چاد       ر د       ر آب 
و گل فرو رفته اســت و زند       گی مرد       م د       چار 

مشکل شد       ه است.
د       ر تصاویر خبرنگاران و عکاسان: مرد       م 
هنوز د       ر زیــر چاد       رها زند       گــی می کنند        و 
اد       عای اینکه کانکس رسانی به همه به تمام و 

کمال انجام شد       ه گزافه ای بیش نیست.
رییس سازمان مد       یریت بحران: نجار د       ر 
رابطه با خبری مبنی بر جمع آوری 3میلیارد        

تومــان کمک هــای نقد       ی توســط صاد       ق 
زیبــاکالم و ایجاد        »د       هکد       ه امید       « د       ر منطقه 
زلزله زد       ه کرمانشــاه  تاکید        کرد        که زیباکالم 
پول های جمع آوری شــد       ه برای زلزله زد       گان 
را بیاورد       . برخی ها حساســیت د       ارند        که این 
پول ها چه شــد       ه؟ خب حق هم د       ارند        ما د       ر 
برنامــه کاری مان ایجاد        »د       هکــد       ه امید       « را 
ند       اریم بلکه می خواهیم مناطق را بازســازی 
کنیم و تمام تالش د       ولت این است سرپناه ها 
را سریع تر ایجاد        کند        تا زند       گی به روال عاد       ی 
برگرد       د       . تاکنون نشنید       ه ام که هیچ یک از این 
اشــخاص مطرح پول جمع آوری شد       ه را به 

متولی مربوطه بد       هند       .

این پول ها چه شد      ه؟!!!

حجه االسالم سید        مهد       ی صد       رالساد       اتی د       ر اینستاگرام 
خود        با انتشــار فیلمی که از گفتگو با مسئولین محیط 
زیســت خوزستان گرفته است نوشــت: امروز به طرح 
کهور کاری سر زد       م، این فیلم را گرفتم... سر ناظر د       اد        
زد       م، ســر مد       یر کل د       اد        زد       م، سر معاونینش د       اد        زد       م، تا 
باالخره وقتی از اد       اره منابع طبیعی بیرون آمد       م، یکی از 
آنها آرام به من گفت: این طرح د       یکته شد       ه است، همه 

طرح های خوزستان د       یکته شد       ه است...
گفتم شما که مید       انی چرا ساکتی؟، برگشت گفت: کار 

من را می گیرند       ، زند       انم می کنند       ، شما که آخوند       ی چرا 
ساکتی؟سکوت کرد       م...

گفت: مال کجای اهوازی؟
گفتم: من از قم آمد       م!

گفــت: برای چــی؟ گفتم: برای اینکــه بگویم د       ارد        به 
خوزستان ظلم می شود       !! 

گفت:من هیچ جا ند       یــد       م این همه ظلم!! کنوکارپوس 
کاشتند       ، فاضالب ها را خراب کرد       ه، بخاطر تنگی نفس 
میروند        بیمارستان، اگر قطعش کنند        یک میلیون باید        

به شــهرد       اری پول بد       هند       !!!آب ها را برد       ند        اســتان های 
د       یگر، آنجا شلتوک کاری میشود       ، اینجا ممنوع است!!! 
سرانه فضای سبز فالن استان د       و برابر خوزستان است، 
آبش را از اینجــا میبرند       !!مرد       م را زند       انی میکنند        برای 
کشاورزی، چون آب نیســت، عیسی کالنتری میگوید        
آب زیاد        د       ارد       ، باز منتقل کنید       !کارون تمام شد       ه، چهار 
قطره آب خود        کارون را با هزار منت میریزند        پای کهور، 

کهوری که نابود        می کند       !اشک از چشمش ریخت! 
گفت: علما جلو بیافتند        ما حمایت می کنیم.

علما جلو بیافتند        ما حمایت می کنیم

ســوگند      می خورم تماما وفــاد      اری خود       به 
هر پاد      شــاه یاد      ولتمــرد       و د      ولت وحکومتی 
ومملکتــی که تاکنون شــهروند       آن بود      ه ام 
را طرد       کرد      ه و د      ربرابرکلیه د      شمنان د      اخلی 
وخارجــی آمریکا به د      فاع ازقانون اساســی 
وقوانیــن ایاالت متحــد      ه آمریــکا بپرد      ازم 
وهنگامی که قانوناالزام باشــد       برای د      فاع از 

آمریکا تفنگ به د      ست خواهم گرفت....
فقره فوق تنها بخشی از سوگند      نامه ای است 
که افراد      ی که مــی خواهند       ازآمریکا گرین 
کارت بگیرند       باید       به رعایت آن قسم بخورند      .
بخاطــر تبعات امنیتی کــه از این ناحیه به 
کشور وارد       شد      ه،چند      ی پیش وزیر اطالعات 

،اعــالم کرد      ه بود        مد      یــران د      و تابعیتی بین 
مسئولیت و تابعیت یکی را انتخاب کنند      .اما 
چند       روز پیش د      ر جلســه کمیسیون امنیت 
ملــی اســامی۱00مد      یر د      و تابعیتی خواند      ه 
شد      ،که بنا بر نشانه ها عمد      تا د      ر وزارت نفت 

هستند      .
گفتــه می شــود       فــرد      ی کــه اخیــرا با 
اختالس۱00میلیارد       تومانی از کشــور فرار 
کرد      ه،هم د      و تابعیتی بود      ه و هم شــاغل د      ر 
وزارت نفت.بخش امنیتی و قضایی کشــور 
د      ر ایــن خصــوص باید       بــی رحمانه ظاهر 
شــود      .اعتماد       مرد      م به کشــور نباید       قربانی 

مصلحت اند      یشی های ناموجه شود      .

�فنگ به د      ست خواهم گرفت!

ضیها
قولبع

به
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قنادان، مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی، اعالم کرد: ظاهرا 
سفیر یکی از کشورهای شرق آسیا، در تهران عادت دارند 
هر روزصبح در خیابان های اطراف منزل خود در منطقه 
زعفرانیه در شمال تهران پیاده روی کنند و طبق معمول 
هفته قبل که برف آمده بود به پیاده روی پرداخته اما لیز 
خورده و پایش شکســته و آســیب به حدی بوده که وی 
نمی توانســته از جای خود بلند شود.وی همچنین ظاهرا 
فقط لباس ورزشــی را به تن کرده بوده و تلفن همراه و یا 
کارت شناسایی ویا کیف پول همراه خود نداشته وبه دلیل 

بارش برف هیچ کس در آن ســاعت در خیابان تردد نمی 
کرده اســت.در همین حین یک راننده تاکسی که صبح 
زود در حال گشت در منطقه بوده وی را پیدا می کند و او 

را به بیمارستان می رساند.
توجــه به اینکه ســفیرمذکور،  هیچ چیــزی همراه خود 
نداشته راننده تاکســی هزینه های پذیرش بیمارستان را 
از جیب پرداخت میکند و تا زمانی که کارمندان ســفارت 
خبردار می شوند وخود را به بیمارستان می رسانند چند 
ساعت همراه سفیر در بیمارستان می ماند.علیرغم اینکه 

ســفیر و کارمندان سفارت اصرار می کنند حداقل هزینه 
هــای راننده تاکســی را پرداخت نماینــد وی از دریافت 
هزینه ها خودداری می نماید و به آنها می گوید: »ســفیر 
مهمان ما ایرانی ها هســت و ایرانی ها اینقدر بی معرفت 
نیستند که مهمان خود را در خیابان ول کنند، شما فقط 

صلوات بفرستید برای من کافی است«. 
لطفا اگر کســی این تاکســیران عزیز را می شناســد به 
 روابط عمومی ســازمان تاکســیرانی یا شــماره ۴۸0۴۸ 

معرفی کند.

اســماعیل نجار، معاون وزیر کشــور با اشاره به بحران کم آبی 
گفت: کارشناســان بر این باورند    که اگــر این روند    اد   امه یابد   ، 
فالت مرکزی ایران تخلیه می شــود    و مرد   م به سمت د   ریاها، 
حاشیه خلیج فارس، د   ریای خزر و عمان مهاجرت می کنند   . د   ر 
چنین شــرایطی باید    انتقال آب صورت گیرد    که د   ر این رابطه 
اختالفات بسیار زیاد   ی وجود    د   ارد   . اگر آب شرب ند   اشته باشیم، 
مشکالتی همچون جنگ آب و از این قبیل مسائل پیش خواهد    
آمد   .بعضی از کارشناســان نظرشان بر این است که د   ر بعضی 

مکان ها، د   ر عمق بیش از ۱000 هزار آب د   اریم که می توانیم 
چاه بزنیم و از »آب ژرف« اســتفاد   ه کنیم. گروهی د   ر د   انشگاه 
صنعتی شــریف بر روی این طرح کار کرد   ه انــد    و ما به آنها 
اعالم کرد   یم که اگر این کار قابلیت اجرایی شــد   ن د   ارد   ، د   ولت 
تامین اعتبار خواهد    کرد   . البته هیچ کاری نشد   نی نیست؛ اوال از 
خد   اوند    می خواهیم که رحمتش را نازل کند    و اگر این رحمت 

زحمتی به وجود    می آورد   ، به نقمت تبد   یل نکنیم. 
صرفه جویی د   ر همه بخش ها الزم اســت. ما د   ر د   نیا از لحاظ 

مصرف آب شرب باالترین میزان را د   اریم که باید    کمی کاهش 
یابد   . نمی شــود    با این کمبود   ، از آب به این شــکل اســتفاد   ه 
کــرد    چرا که تبد   یل آب خام به شــرب هزینه های زیاد    د   ارد   .

د   ر بخش صنعت می توان آب ها را چند    باره اســتفاد   ه کنیم 
می توان د   ر بخش کشاورزی راند   مان را باال ببریم. کشت های 
گلخانه ای می تواند    د   ر شرایط کم آبی خوب باشد   . د   ر شرایط 
 کم آبی نباید    هند   وانه بکاریــم و صاد   ر کنیم. این یعنی صاد   ر 

کرد   ن آب.

سربازان د   ر حوزه های مهارتی 
خود    به کار گرفته می شوند    تا 
پس از پایان د   وره خد   مت د   ر 
آن مهارت کافی کسب کرد   ه 

باشند   .

معاوضه قبر میلیاردی با ماشــین مدل باال!.در یکی از آگهی های فروش قبر  
نوشته مقبره ای خانوادگی با ۲۴ قبرخالی، 5 میلیاردتومان به فروش می رسد 

یا باخودروی لوکس و ِملک معاوضه می شود!

محمود    ی عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی : بی ترد    ید     ترجیح 
اســت که باید     از آن صرفنظر شــود    ، چراکه اگر افراد    ی با بیش از 30 سال سابقه 
فعالیت د    ر بخش های د    ولتی قاد    ر به اد    امه فعالیت بود    ند    ، کشور د    ر وضعیت کنونی 
قــرار نمی گرفت، بنابراین اتخاذ چنین تصمیمی د    ر این شــرایط به صالح جامعه 

نیست.

مهرعلیزاد            ه اســتاند            ار اصفهان با برکناری حســین فراست فرماند            ار گلپایگان 
محمد            رضا توســلی بخشد            ار مرکزی این شهرستان را با حفظ سمت به عنوان 
سرپرســت فرماند            اری انتخاب کرد            . برکناری فرماند            ار گلپایگان د            ر پی برخورد             
ناشایســتش با یک خبرنگار  که با  فریاد             کشید            ن، تهد            ید             به  کتک زد            ن  و از 
 جلسه بیرون اند            اختن وی همراه بود              . پس از انتشار وید            یوی  برخورد            ش صورت 

گرفته است. این مطلب را ما ننوشتیم باشگاه خبرنگاران نوشت.

نمایندگان مردم در خانه ملت افزایش حقوق مقامات در ســال ۹۷ را ممنوع 
کردند که قضات و اعضای هیات علمی از این قانون مستثنی شدند. همچنین 
نمایندگان مجلس در مصوبه ای اعطای هرگونه تســهیالت از محل اعتبارات 

دولتی به مقامات، روسا و کارکنان دستگاه های اجرایی را ممنوع کردند.

 خبرخوش براي مشموالن 
خد   مت سربازي

افزایش امید به زندگی در ایران

افزایش سن بازنشستگی نوعی نخبه کشی

د            ر پی برخورد             ناشایستش...

در خانه ملت چه خبر؟

اولا از خد   اوند    می خواهیم که رحمتش را نازل کند   ...

شما فقط صلوات بفرستید برای من کافی است!!!

حسین فراســت فرماند            ار گلپایگان د            رباره برخورد            ش با 
یک خبرنگار گفت: سه بار به خبرنگار تذکر د            اد            م از من 

عکس نگیرد             ، گوش نکرد             سرش د            اد             کشید            م. 
د            رجلسه به خاطر اینکه کاله بر سر د            اشتم و پالتو و شال 

گرد            ن پوشید            ه بود            م و پوشش اد            اری ند            اشتم چند             بار به 
خبرنگار تذکر د            اد            م که از من عکس نگیرد             ،ولی او توجه 

نکرد             و برای همین با او برخورد             کرد            م. 
مــن بــه همــه رســانه هــا و خبرنــگاران احتــرام 

می گــذارم و همــه بــرای من محتــرم هســتند            ، اما 
 بهتراســت هرکســی هم خــود            ش شــخصیت خود             را 

حفظ کند            . 
این مطلب را ما ننوشتیم میزان نوشت.

چند   ی پیش انتشــار تصاویر چند             کود            ک کار د            ر کانال روابط عمومی شهرد            اری بروجرد             
که به اتهام آب نبات فروشی د            ستگیر شــد            ه بود            ند            ، انتقاد            ها واکنش های زیاد            ی به همراه 
د            اشــته د            ر این باره محمد             پرهام عضو شورای شهر بروجرد             گفت: »پس از برخورد             بسیار 
نامناســب سرپرست شهرد            اری با کود            کان کار ما جلسه فوق العاد            ه برگزارکرد            یم و توضیح 
 خواســتیم اما توضیحات وی قانع کنند            ه نبود            ، او را به خاطر مــرد            م ایران و کود            کان کار 

عزل کرد            یم.« 
این مطلب را ما ننوشتیم شهروند             نوشت.

بهرام سرمست، مد            یرکل سیاسی وزارت کشور د            ر  واکنش به برخورد             عجیب فرماند            ار گلپایگان 
با یک خبرنگار گفت: بند            ه این موضوع را با استاند            ار اصفهان مطرح کرد            م تا جزئیات این اتفاق 

را مورد             بررسی قرار د            هد             و متناسب با آنچه رخ د            اد            ه تصمیم گیری شود            . این برخورد             فرماند            ار با 
یک خبرنگار به هیچ وجه قابل قبول نیست.این مطلب را ما ننوشتیم باشگاه خبرنگاران نوشت.

به خاطر اینکه کلاه و پالتو و شال گرد            ن پوشید            ه بود            م ...

به خاطر مرد            م ایران و کود            کان کار 
عزل کرد            یم

به هيچ وجه قابل قبول نيست

انجمن باستانی شناسی د   انشگاه تهران از 
رییس سازمان میراث فرهنگی خواسته از 
مخد   وش کنند   گان سرد   ر د   انشگاه شکایت 
کننــد    زیرا ایــن بنا ثبت ملی اســت  و 
تخریب آن جرم است.اما انگار تخریب آثار 
ثبت ملی د   ر د   انشگاه تهران تبد   یل به یک 
رویه شد   ه و د   انشجو و مسئول نمی شناسد   .
 باغ تاریخی و ثبت ملی نگارســتان: 
تحت مالکیت د   انشــگاه تهران اســت. به 
تازگــی د   ر بــاغ برخالف قوانین شــفاف 
میــراث فرهنگی برای احــد   اث یک کافه 
د   و بنای تازه روی عرصه تاریخی ســاخت 
شد   ه و سرسنگی، معاون فرهنگی د   انشگاه 
باوجــود    چند   یــن اخطار از شــهرد   اری و 
میراث فرهنگــی کار را اد   امه د   اد   ه و مانع 

آن نشد   ه است.
تهران:  د   انشگاه  د   اروسازی  د   انشکد   ه 
همان زمــان که قالیباف مشــاور رییس 
د   انشگاه شد   ، مســئوالن د   ست به ساخت 
و ســاز د   ر د   انشــکد   ه زد   ند   . آنها با وجود    
اعتراض شورای شــهر و میراث فرهنگی 
یک طبقه به د   انشــکد   ه د   اروسازی اضافه 

کرد   ند    و شهرد   اری هم مانع آنها نشد   .
د   انشکد   ه حقوق د   انشگاه تهران: یکی 
از قد   یمی ترین بناهای د   انشــگاه  و همراه 
کل د   انشــگاه ثبت ملی شد   ه  است. عجیب 
اینکه قانون میراث فرهنگی تصریح کرد   ه 
هرگونه تغییر د   ر بنای ثبت ملی باید    اجازه 
میراث فرهنگی را د   اشته باشد    اما مسئوالن 

د   انشگاه تهران با وجود    مخالفت میراث به 
این بنا هم رحم نکرد   ند    و به بهانه استحکام 

بخشی بنا را نوسازی کرد   ند   .
تخریب فضاهای د   انشــکد   ه ها: اوضاع 
به مراتب وخیم تر اســت و مد   ت هاســت 

از د   وستان د   انشــجوام د   ر د   انشگاه تهران 
می شــنوم که به بهانه های مختلف مانند    
استحکام بخشی، نوسازی، افزایش کالس 
و ... به معماری د   اخلی د   انشکد   ه ها تعرض 

شد   ه است.

د   انشــگاه  اطراف  بافت مســکونی 
تهران: یکــی از زیباتریــن و مهمترین 
بافت هــای تاریخی د   وره  پهلوی د   ر تهران 
اســت. اما د   ه ها بنا د   ر ایــن محد   ود   ه به 
تملک د   انشــگاه تهران د   رآمد   ه )یا از قبل 
د   ر تملک د   انشــگاه بود   ه( و تخریب شد   ه 
تا پارکینگ احد   اث شود   . بخش زیاد   ی از 
بافت اطراف د   انشــگاه یکپارچگی خود    را 
از د   ست د   اد   ه اســت. این کار زمینه ساز 

موضوع د   یگری است.
گســترش  طرح  نهایی:  اما شــاهکار 
د   انشــگاه تهران با نام شــهر د   انشــگاهی 
مد   تــی اســت فراتر از تصور همه اســت. 
کل محد   ود   ه بیــن خیابان وصال و کارگر 
و خیابــان انقالب تا کشــاورز را به تملک 
د   انشــگاه تهــران د   ر می آورد    تــا د   ر آن 
ســاخت و ســاز کنند   . این محد   ود   ه پر از 
بناهای ارزشــمند    مربوط به د   هه ســی و 
چهل تهران اســت و مهمتــر از آن منظر 
خیابان انقالب و جد   اره آن است. با وجود    
این همه استاد    برجسته معماری، مرمت، 
شهرســازی و حتی باستان شناسی و هنر 
د   ر د   انشــگاه تهران نشان می د   هد    د   استان 
د   انشگاه تهران و تعرض به میراث فرهنگی 
ثبت ملی قرار اســت اد   امه د   اشــته باشد    
و این د   انشــگاه که باید    پیشــروی حفظ 
آثار تاریخی و التزام به قانون باشــد    حاال 
د   ر خط مقد   م قانون شــکنی و  تعرض به 

بناهای ثبت ملی قرار گرفته است.

�خریب د   انشگاه �هران جرم است

رضا قد            یمی، مد            یرعامل ســازمان خد            مات اجتماعی شهرد            اری با بیان اینکه د            ر 
تهران ۱6 گرمخانه )مد            د            ســرا( برای بی خانمان ها و کارتن خواب ها وجود             د            ارد             
گفت: د            رب این مد            د            ســراها از عصر باز می شــود             و افراد             به صورت خود            معرف 
یا از طریق ســامانه خط ۱3۷ و به وســیله گزارش های مرد            می و گشت های 
شهرد            اری به گرمخانه ها هد            ایت می شود            . د            ر این ۱0 ماهه تا د            یشب ۲۸5 هزار 
و 65 نفر د            ر گرمخانه ها اسکان یافته اند            .به طور متوسط شبی ۱000 نفر د            ر این 
گرمخانه ها میهمان شهرد            اری بود            ه اند             . افراد             د            ر بد            و ورود             ثبت نام شد            ه و بد            ون 

هیچ محد            ود            یتی وارد             می شوند            . 
ما کاری به لوازم آنها ند            اریم و پس از اســتحمام به آنها لباس فرم د            اد            ه شد            ه و 
توســط پزشک مستقر معاینه می شوند             و رقم باالیی هزینه د            رمان این عزیزان 
بی کس می شود            . سامان سرا محل نگهد            اری از متکد            یان حرفه ای است تلفیقی 
از زند            ان، تیمارســتان و بیمارستان اســت و برخی از این افراد             د            ارای کهولت 
ســن و معلولیت بود            ه و خانواد            ه هــا حاضر به نگهد            اری از آنها نیســتند            .فوت 
کارتن خواب ها د            ر شب های ســرد             اخیر د            روغ است.برخی انگار فیلم سینمایی 
د            ید            ه انــد            ؛ هیچ کس فوت نکرد            ه، برخی از معتــاد            ان متجاهر حاضر به حضور 
د            ر مد            د            ســراها نبود            ند            ، چرا که د            ر مد            د            ســراها نمی توانند             مواد             مصرف کنند             و 
ما نمی توانیم شیره کشــخانه راه بیاند            ازیم هر چند             د            ر این مد            د            ســراها د            ر این 

شب های سر د             د            ر د            اخل هم به آنها متاد            ون می زد            یم.

دشبجنبونداداش
مردیمازخماری!
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 نمی توانیم شیره کشخانه 
راه بیاند           ازیم
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از بین کارگرد     انان زن سینمای ایران منیژه حکمت از 
برخی جهات و از جمله صراحت د     ر بیان واقعیت های 
جامعه از د     یگران متمایز است. حکمت به خوبی جامعه 
ایــران را د     رک کــرد     ه و با ویژگی های آن آشناســت. 
کارگــرد     ان »زنــد     ان زنــان« معتقد      اســت: برخالف 
جنبش های فمینیستی د     ر کشورهای غربی، زن ایرانی 
بــا خود     باوری و اعتماد      به نفــس حرکت خود      را برای 
تأثیرگذاری بر مناسبات اجتماعی آغاز کرد     ه و د     ر این 
مســیر هیچ مانعی نمی تواند      د     ر اراد     ه وی خلل ایجاد      
کند     .چالش ها و آسیب های زنان جامعه به عد     م حضور 
آنها د     ر مد     یریت سیاسی ارتباط د     ارد     .د     ر شرایط کنونی 
زن ایرانی از خانه بیرون آمد     ه، به خود     باوری رسید     ه و 
تالش می کند      جایگاه خود      را د     رجامعه پید     ا کند     . با این 
همه، زنان ایرانی با نامهربانی های زیاد     ی مواجه هستند      
و هنــوز نوع نگاه به د     غد     غه هــا و چالش های زنان د     ر 

جامعه د     ارای اشکال است. 
جامعه باید      به زنی که به خود     باوری رسید     ه و تکلیفش 
را با خود     ش و جامعه اش مشخص کرد     ه احترام بگذارد      
و اجازه بد     هد      به حرکت خود      د     ر مســیر خود     باوری و 

اعتال اد     امه بد     هد     . بینش برخی مســئوالن و جامعه 
نســبت به د     غد     غه های زنان د     ارای اشکال است 

و اگر این د     ســته از مســئوالن نــگاه خود      را 
تصحیح نکننــد     ، فرصت تأثیرگذاری زنان را 

د     ر مناســبات اجتماعی از د     ست خواهند      
د     اد     . د     ر اغلب کشــورهای جهان زنان د     ر 
مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصاد     ی 
جایگاه ممتــازی پید     ا کرد     ه اند     . بد     ون 
شک این گونه جوامع تالش می کنند      
از فرصت و پتانسیل زنان د     ر راستای 
پیشرفت جامعه استفاد     ه کنند     . این 
د     ر حالی اســت که هنوز این اتفاق 
د     ر کشور ما رخ ند     اد     ه و برخی اجازه 
زنان  تأثیرگذاری  میزان  نمی د     هند      
د     ر مناســبات جامعه افزایش پید     ا 

کند     . مشکالت زنان جامعه به مسائل پیش پاافتاد     ه ای 
تقلیل د     اد     ه شــد     ه و برخی مشــکالت زنان جامعه را 
محد     ود      به یک د     ایره تعریف شد     ه می کنند     . این نوعی 
فرصت سوزی است و د     ر نهایت به ضرر کلیت جامعه 
تمام خواهد      شــد     . با نگاهی به آسیب های اجتماعی 
د     ر د     هه های گذشــته متوجه می شویم که آسیب های 
اجتماعی به صورت مرتب سیر صعود     ی د     اشته است. 
این د     ر حالی اســت که برخی نصف جمعیت جامعه 

که زنان هســتند      را نمی بینند      و بــه د     غد     غه های آنها 
توجه نمی کنند     .قوانین نانوشته ای د     ر جامعه ما د     رباره 
زنــان وجود      د     ارد      که اجازه نمی د     هد      مشــکالت زنان 
د     ید     ه شود     . با نگاهی تاریخی به گذشته جامعه متوجه 
می شــویم که زنان حرکت هوشمند     انه ای را د     ر جهت 
اعتــالی جایگاه خود      آغاز کرد     ه انــد      و این حرکت د     ر 
نهایت می تواند      آنها را به خواســته های خود      برســاند     . 
مهم نیســت که مشــکالت زنان جامعه د     ر الیه های 
پنهانی جامعه وجود      د     ارد      و یا د     ر الیه های آشکار؛ مهم 
این است که نباید      با زنان جامعه به شکل توهین آمیز 
رفتار و آنها را تحقیر کرد      و د     غد     غه های آنها را ناد     ید     ه 
گرفت. قرائتی که ساختارهای فکری و سیاسی جامعه 
ما از زنان ارائه می کند      قرائت د     قیق و صحیحی نیست. 
بخش هایــی از جامعه ما به زن به عنوان کاالیی نگاه 
می کنند      که باید      از د     سترس خارج باشد     . این د     ر حالی 
اســت که زن اجتماعی امروز حاضر نیست از اجتماع 
غایب باشــد      و به صورت مد     اوم نیز حضور اجتماعی 

خود      را به رخ می کشد     . 
بــد     ون شــک د     وران غیبت اجتماعی زنــان به پایان 
رسید     ه است. اما هنوز هم د     ر بخش هایی از جامعه 
د     یالوگ ها برقرار می شــود      که نشــان می د     هد      
عالقه ای بــه چنین ســطحی از حضور برای 
زنان وجــود      ند     ارد     . این د     ر حالی اســت که 
زن امــروز ایــن ســوال را از جامعه مطرح 
می کند      که جایگاهش کجاست؟ د     ر شرایط 
کنونی د     ختــران د     هــه ۷0و۸0 وضعیت 
بهتری نســبت بــه د     ختــران متعلق به 
نسل های گذشــته د     ارند     . د     ختران این د     و 
د     هه تکلیفشان د     ر بســیاری از زمینه ها 
با خود     شان مشــخص است و از بسیاری 
از تنگناها و مشــکالت خــاص زنان د     ر 
د     هه های قبــل عبور کرد     ه اند     . این مطلب 
را ما ننوشــتیم احسان انصاری د     ر آرمان 

نوشت.

د   ر میــان موضوعــات اشــتغال زنان گرچــه آزارها و 
مزاحمت ها ی جنســی تنها بخشی از مسائل مربوط به 
زنان د   ر محیط کار اســت ،افکار کلیشــه ای جنسیتی، 
تبعیــض د   ر اســتخد   ام، پرد   اخــت و ارتقای شــغلی، 
موضوعات خانواد   گی و جهت گیری جنســیتی مؤثر بر 
مشــارکت زنان د   ر نیروی کار و نابرابری د   ر د   ستمزد    از 
جمله موضوعات مهم این بخش اســت. عد   م استفاد   ه از 
نیروی کار زنان تحصیل کرد   ه د   ر شــغل های مد   یریتی 
و تخصصی ممکن اســت باعث شــود    ناکارایی حاصل 
از تبعیــض د   ر بازار کار تأثیر منفی بر رشــد    اقتصاد   ی 

بگذارد   .بررسی وضعیت ایران از لحاظ برابری جنسیتی، 
با توجه به آمارها و گزارشات موجود   ، چند   ان خوشایند    
نیست. تفاوت نرخ با ســواد   ی و سطح تحصیالت زنان 
و مرد   ان د   ر ایران بســیار ناچیز است. با این وجود    نرخ 
مشــارکت زنان د   ر ایران بســیار پایین اســت. شکاف 
جنسیتی د   ستمزد    به د   و بخش قابل  توضیح و غیرقابل 
 توضیح تقسیم می شــود   ؛ بخش قابل توضیح شکاف به 
تفاوت د   ر مشــخصه های بازار کار زنان و مرد   ان مربوط 
بود   ه و بخش غیرقابل توضیح که از آن به عنوان تبعیض 
یاد    می شــود   .  هرچه زنــان با تحصیــالت و تخصص 

بیشــتر و د   ر مشــاغل با د   رآمد    باالتر، مشارکت کنند   ، 
کمتر مورد    تبعیض واقع می شــوند   .  د   ر مجموع مسائل 
جنسیتی بســیار مهمی د   ر بازار کار ایران وجود    د   اشته 
که به بررسی بیشتری نیاز د   ارد   . همچنین مقایسه نرخ 
مشــارکت زنان د   ر ایران با ســایر کشــورها بیانگر این 
موضوع اســت که نابرابری  های شغلی د   ر کشور ما فقط 
به نابرابری د   ر د   ســتمزد   ها محد   ود    نمی شود    و پیش از 
 هر چیز، زمینه ورود    هر چه بیشتر زنان به بازار کار باید    

مد   نظر قرار گیرد   . 
این مطلب را ما ننوشتیم  شرق  نوشت.

ابوالفضل ابوترابــی، نمایند     ه مرد     م نجف 
آبــاد      و تیــران و کــرون د     ر مخالفتــی 
تنــد      د     رباره اســتخد     ام زنــان د     ر کانال 
تلگرامــی اش نوشــت: تــا زمانــی که 
مــرد      بیــکار و تحصیلکــرد     ه هســت، 
 چــه لزومــی د     ارد      که بانوان مشــغول 

به کار شوند     . 
بیش از 60 د     رصد      استخد     امی های سال 

قبل و امسال، بانوان هستند      و این معضل 
بسیار بزرگی است. 

زمانــی که پســر بیــکار و تحصیلکرد     ه 
د     اریم، اولویت اســتخد     ام با آنهاســت تا 
بتوانند      تشــکیل خانــواد     ه بد     هند     . اما به 
جای آن بانوان مشــغول کار می شوند      و 
همان خانم هــم حاضر به ازد     واج با یک 

پسر بیکار نیست.

ند    يد    ن زنان ناهنجاری ها را افزايش د    اد    

شکاف جنسیتی و نابرابری های شغلی 

چرا زنان سرکار بروند     ؟! 

فاطمه د هخد ایی،جامعه شناس : برابری جنسیتی بیانگر برابری همه انسان ها صرف نظر 
از جنســیت آنهاست و براساس این مفهوم همه انســان ها، اعم از زنان و مرد ان، آزاد  
هستند  تا توانایی های شخصی شــان را توسعه بخشند  و بد ون محد د ویت هایی که به 
واسطه کلیشــه ها، نقش های جنسیتی و پیش د اوری ها اعمال می شود ، تصمیم گیری 

کنند 
برابری جنســیتی نقطه مقابل تبعیض جنسیتی اســت.به عبارتی هرگاه هیچ گونه 

تبعیضی میان زنان و مرد ان حاکم نباشد ، می گوییم برابری وجود  د ارد .
ایران د ر آمار شــکاف جنسیتی ســال ۲0۱۷ رتبه ۱۴0 را د اشته و افغانستان هم د ر 
گزارش های توسعه انســانی د ر سال های ۲0۱۲ و ۲0۱۴ و ۲0۱5 به ترتیب ۱0۷ و 

۱۱۴ و ۱۱۸ بود ه است.
 افسانه وارسته فر، جامعه شناس :  شکاف جنسیتی شاخصی است که فاصله ی بین 
جنس ها و تفاوت بین مرد ان و زنان را د ر جایگاه های اجتماعی، سیاســی، فرهنگی 

و اقتصاد ی نشان مید هد . 
د ر کل می تــوان کمبود هــا و ضعف های د ولت را د ر هر حــوزه طبقه بند ی کرد . اما 
آنچه د ر همه حوزه ها شــد ید ا به چشــم میخورد  ضعف نگاه جنسیتی و کور جنسی 
د ر تصمیمات و برنامه ریزی هاســت. د ولت بایســتی د ر زمینه به کارگیری زنان د ر 

پست های عالی و تصمیم گیرند ه تالش بیشتری انجام د هد . 

مهمترین مانع احقاق حقوق زنان

طبق آمار تعد   اد    زنان شــهید    د   ر جنگ ایران و عراق 6 هزار و ۴۲۸ نفر و تعد   اد    زنان 
جانبــاز به بیش از 5 هزار نفر می رســد   ...چرا نام هیچ یک از ایــن زنان بر کوچه و 

خیابان های ایران نیست!؟

رضاجعفری ،رییس اورژانس اجتماعی کشــور با اشاره به وقوع ۱۴ هزار و 5۹۹ 
مورد  همســرآزاری طی 6 ماه اول ســال جاری گفت: اگر نیاز باشــد  به همراه 
نیروی انتظامی و با حکم قضایی به موارد  ارجاع شد ه مراجعه می کنیم. همچنین 
بــه صورت خود معرف و ارجاعی نیز موارد  را بررســی و افراد  آســیب د ید ه را به 
بازپروری منتقل می کنیم.خط ۱۲3 اورژانس اجتماعی به صورت شــبانه روزی 
فعال و پاسخگوی مرد م است و نیز روانشناسانی د اریم که د ر هر گزارش بررسی 
اولیه را انجام می د هند .  ســعی می کنیمحد ود  300 پایــگاه خد مات اجتماعی 
د ر مناطق حاشیه نشــین وجود  د ارد  و ۲500 نیروی مد کار و روانشناس د ر این 
مراکز مشغول خد مات رسانی هستند .تا کنون ۱6000 مورد  کود ک آزاری د ر 6 
ماهه اول ســال جاری به اورژانس اجتماعی ارجاع د اد ه شد ه است، انواع کود ک 
آزاری جنسی، جســمی، عاطفی و غفلت د ر این موارد  د ید ه می شد . 3۸ د رصد  
کود کانی که مورد  آزار قرار گرفتند ، د ر ســن د بستان و زیر د بستان و ۱۲ د رصد  
راهنمایی بود ند . ۲۹ د رصد  آزارها جســمی و 3 د رصد  جنســی بود ه اســت که 
خانواد ه هــا از ترس امنیت و آبرو خیلی از موارد  را گزارش نمی کنند .بررســی ها 
نشان می د هد ؛ ۱۲ د رصد  از کود ک آزاری ها چند  روز پس از اتفاق و ۴.5 د رصد  
از کود ک آزاری ها نیز یک هفته بعد  از اتفاق گزارش شــد ه اســت.د ر بســیاری 
از موارد  کود ک آزاری را همســایه ها متوجه می شــوند ، ولی گزارش نمی د هند  
و حتــی یک بار هــم جرات نمی کنند  با ۱۲3 تمــاس بگیرند ، د ر حالی که این 
موضوع به مسئولیت پذیری اجتماعی مربوط می شود . د ر بعضی موارد  د ید ه شد ه 
که کود ک ماه ها مورد  آزار قرار گرفته و همسایه ها با وجود  اطالع  از این موضوع 
حاضر به ارائه گزارش به اورژانس نبود ند . مســائل و مشکالت فرهنگی بسیاری 

د ر این میان موجود  اســت.مرد م باید  مسئولیت پذیری اجتماعی د اشته باشند .

 نام این زنان بر 
کوچه و خیابان ها 

نیست

از ترس آبرو گزارش نمی د هند 

فاطمــه ذوالقد ر عضو فراکســیون زنان 
مجلس شــورای اســالمی:الیحه بود جه 
۹۷ ارایه شد ه به مجلس شورای اسالمی 
د ر بخش زنان و نیازهایی که این قشــر 
از جامعــه به عنوان نیمــی از جمعیت 
د ارا بود ند  نســبت به سنوات قبل بسیار 
محد ود تر شد ه بود  که با آنچه نیاز جامعه 
زنان برای افزایش مشــارکت اجتماعی 
و اقتصــاد ی و تحقــق ســهم برابری و 
عد الت خواهانه بود  فاصله د اشت.از سویی 
با توجه به افزایش آسیب های اجتماعی 
و اقتصــاد ی به این قشــر از جامعه که 
ند اشــتند ،  مطالبه گری  بــرای  صد ایی 
ایجاب می کرد  که با د قت نظر بیشتری 

این سهم خواهی زنان و جوانان از بود جه 
صــورت پذیــرد . از این رو فراکســیون 
زنان مجلس شــورای اسالمی و به ویژه 
نمایند گان عضو کمیســیون تلفیق و به 
نمایند گــی از جامعه زنــان تالش کرد ه 
با ارایه پیشــنهاد های به کمیسیون های 
تخصصی و کمیسیون تلفیق و د ر صحن 
علنــی مجلــس، آنچه می توانســت به 
عنوان اقد امی موثــر و مثبت با رویکرد  
 عد الت محوری برای جامعه زنان باشد  را 

مطالبه کنیم:
۱.پیشــنهاد  شــد  پنج صــد م د رصد  از 
اعتبارات هزینه های اســتان ها به تحقق 
اســتیفای حقوق شرعی  قانونی  اهد اف 

و قانونی زنــان تخصیص یابد  تا با مجوز 
شــورای برنامه ریزی اســتان د ر اختیار 
اد اره کل امور بانوان و خانواد ه اســتان ها 

قرار گیرد . 
۲.پیشــنهاد  شــد  با توجه به تســهیل 
شــرایط ازد واج برای جوانان به منظور 
تشکیل خانواد ه برای افزایش وام ازد واج 
از مبلغ ۱0 به ۱5 میلیون تومان با د وره 

بازپرد اخت پنج ساله  باشد  .
3.پیشنهاد  شد  به زنان سرپرست خانوار 
که بــه د لیل ند اشــتن هرگونــه بیمه 
مواجه  عد ید ه ای  مشــکالت  با  حمایتی 
هســتند  با تخصیص مبلغ ۲300 هزار 
میلیــارد  ریال بــه این قشــر از جامعه 

کــه تحت پوشــش کمیته امــد اد  امام 
 خمینی و ســازمان بهزیســتی کشــور 

قرار بگیرند .
۴. پیشــنهاد  شــد  به زند انیان زن مبلغ 
۱000 میلیــارد  ریــال بــرای کمک به 
زند انیــان نیازمند  با اولویت زند انیان زن 

تخصیص یافته است. 
5.پیشنهاد  شد  د ر راستای اجرای عد الت 
و مبارزه با فقر برای افراد ی که د رآمد  زیر 
بازنشستگان  د و میلیون تومان د اشته و 
و معوقات حق التد ریسی های زحمتکش 
و مســوولیت پذیر کــه بخشــی از آنها 
زنان کشور هســتند  نیز بود جه خاصی 

تخصیص یافت. 

پس سهم زنان از بود جه 9۷ چه می شود ؟



د   کتر فربد    فد   ایی ،عضو هیات مد   یره انجمن علمی روانپزشکان 
ایران گفت: مرد   ان د   ر مقایسه با زنان معموال مایل به پذیرش 
مشکالت سالمت روان خود    نیستند    و به همین د   لیل د   و برابر 
زنان رفتارهای پرخاشگرانه و ضد   اجتماعی د   ارند   . زنان معموال 
مسائل روانی خود    را د   رونی سازی می کنند    ، میزان افسرد   گی 
د   ر آنان د   و برابر مرد   ان اســت اما مرد   ان د   ر مقابل، مشــکالت 
روان خود    را برون ســازی می کننــد    .مرد   ان معموال مایل به 
پذیرش مشــکالت روانی د   ر خود    نیســتند    و راجع به آن  با 
د   یگران صحبت نمی کنند    د   رحالیکه زنان ، شــبکه د   وستی و 
اجتماعی قوی د   ارند    و راجع به مشــکالت خود    با د   وستانشان 
صحبت می کنند    که موجب می شود    فشار روانی آنان کمتر 

شود   .زنان د   ر مورد    پذیرش مشــکالت روان خود    اکراه ند   ارند    
و با سهولت بیشــتری به د   نبال کمک های حرفه ای توسط 
روانپزشکان و مشــاوران برمی آیند   .مرد   ان بیشتر تحت تاثیر 
مشــکالت روان قرار می گیرند    واین مشــکالت را به صورت 
رفتارهــای ناهنجار مانند    پرخاشــگری، گوشــه گیری و بی 
توجهی به مسئولیت های خود    نسبت به سایر اعضای خانواد   ه 
، منتقل می کنند    .د   رحالیکه زنان با پذیرش مشــکالت روان 
د   ر خود    و مراجعه سریع تر به روانپزشک یا مشاور می توانند    
مسائل اعصاب و روان خود    را رفع و رجوع کنند    و وظایف مهم 
خود    را نسبت به افراد    خانواد   ه انجام د   هند   .یکم تا هفتم اسفند    

ماه، هفته ملی سالمت مرد   ان نامگذاری شد   ه است.

ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
د                    ر حوزه اقتصاد                    ی و اجتماعی
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نماینــد   ه زن مجلــس ســهیال 
زنان  بــرای  زمانی  جلــود   ارزاد   ه: 
محد   ود   یــت می  شــد   یم و آنها را د   ر 
تنگنا غیــرالزم قرار می د   اد   یم همین 
مســئله موجب شــد    تا این فشارها 

طغیان ایجاد    شود    و د   ختران خیابان 
انقالب روسرهایشــان را ســر چوب 
بگذارند   . این کارها بــه خاطر رفتار 
اشــتباه ماســت.این مطلــب را ما 

ننوشتیم عصر ایران نوشت.

کمیسیون  ،ســخنگوی  ساعی  زهرا 
با  اسالمی  اجتماعی مجلس شورای 
اشــاره به اینکه قانون قوی د ر حوزه 
ند ارد ،الیحــه حمایت  وجــود   زنان 
از حقــوق کود ک و نوجوان توســط 
کمیســیون قضایی د ر حال پیگیری 
اســت و طبق گزارش هایی که به ما 
رســید ه، د ر حال طی کرد ن مراحل 
نهایی است. د ر رابطه با الیحه کاهش 
خشــونت علیه زنان قرار است یک 
کار اصولــی د ر این خصوص صورت 
گیرد . از آنجایــی که قانون قوی د ر 
رابطه با حوزه زنان وجود  ند ارد  بحث 
باید  مشــخص  جرم نگاری مســئله 

شــود  تا اگر زنی د چار مشکلی شد ، 
بتواند  این مســئله را از لحاظ قانونی 
پیگیری کند  و البته به نتیجه برسد . 
به همین خاطر این قانون باید  صریح 

و شفاف باشد . 
پیگیری های زیــاد ی د ر مجلس د ر 
این رابطه انجام شــد ه اســت و د ر 
مراحل  نیــز  تخصصی  کمیســیون 
بررســی آن تمــام شــد ه اســت و 
امید واریــم که هرچه ســریع تر این 
الیحــه را به صحــن بیاوریم تا یک 
قانون جامع د اشــته باشــیم که از 
منظر بازد ارند گی به مشــکالت زنان 

ورود  پید ا کند .

ســخنگوی کمیســیون اجتماعی با 
اشــاره به مشــکالت کود کان کار و 
بحث  د اشــت: مجلس  بیان  خیابان 
ســاماند هی کــود کان کار و خیابان 
را مد نظــر قــرار د اد ه اســت، ایــن 
کود کان باید  شناسایی و د سته بند ی 
شــوند  و بــه خانواد ه هــا بازگرد ند . 
ایــن کــود کان خانواد ه  از  برخــی 
 ند ارنــد  و باید  تحت پوشــش کامل 
قــرار بگیرنــد . بیمه برخــی از این 
کود کان می تواند  جاری شود  و برخی 
از این کود کان اتباع هســتند .باید  از 
تامین اجتماعی بخواهیم که اقشــار 
آســیب پذیر جامعه را تحت پوشش 
بیمه قرارد هند .باید  حساسیت باالیی 

توسط رسانه ها ایجاد  شود  تا هرکد ام 
از سازمان هایی که متولی این مسئله 
هستند  به اجماع برسند . این اجماع 
به ســختی اتفاق می افتــد . کارهای 
گروهــی را به صــورت مقطعی د ر 
سال های گذشــته د اشته ایم که رها 
شــد ه اســت و این جواب نمی د هد . 
باید  منســجم تر و کار طوالنی مد ت 
انجام شــود  تا کــود کان بی هویت 
شناســنامه د ار شــوند  و د ر ابتد ا به 
انــد ازه ای حمایت صــورت گیرد  که 
که پــس از آن خانواد ه های آنها نیز 
مورد  حمایت قرار گیرند  و با افزایش 
حساســیت ها از مشکالت این طیف 

جلوگیری شود .

علی مطهری، نایب رییس مجلس: هیچ اجباری برای حجاب زنان د   ر جامعه 
د   ید   ه نمی شــود    و بســیاری از آنان با هر وضعی که د   وســت د   ارند    د   ر جامعه 
حضور پید   ا می کنند    پس اجباری د   ر کار نیست. این که چهار نفر روسری خود    
را هوا می کنند   ، اتفاق مهمی نیست. مشکل امروز کشور حجاب نیست و بانوان 

کم و بیش حجاب را رعایت می کنند    و ما هم قائل به سختگیری نیستیم.
این مطلب را ما ننوشتیم ایسنا نوشت.

د   اد   ســتان کل کشور، حجت االسالم و المســلمین محمد    جعفر منتظری د   ر 
پاســخ به این سوال که یکی از وکال مد   عی شد   ه برای یکی از د   خترانی که د   ر 
خیابان حجاب خود    را برد   اشــته، وثیقه 500 میلیون تومانی صاد   ر شد   ه است 
آیا این فرد    بازد   اشــت شــد   ه و موضوع صحت د   ارد   ، گفت:کسانی که روسری 
خود    را د   ر خیابان برمی د   ارند   ، بیشــتر از ناد   انی و فریب خورد   گی اســت و از 
روی القائاتی است که از خارج کشور می شود    و حرکاتی را انجام می د   هند    که 
کامال بچه گانه اســت. این مسئله را بسیار امر جزیی و غیرقابل توجه می د   انم 
چرا که اکثر به اتفاق بانوان ما یا محجبه چاد   ری هســتند    یا حجاب اسالمی 
د   رســتی د   ارند    یا برخی ها اگر حجاب د   رست و کاملی ند   ارند   ، قطعا پاکد   امنی 
و عفاف الزم را د   ارند    و حرکتی را انجام نمی د   هند    که مورد    نظر د   شمن است.

این مطلب را ما ننوشتیم ایلنا نوشت.

این که روسری خود   را هوا می کنند   ...

برمی د  ارند  ...کسانی که روسری خود   را د  ر خیابان 

د  ر تنگنای غیرالزم قرار می د  اد  یم

قانون قوی د ر حوزه زنان وجود  ند ارد 

اصال بحران کود ک کار وجود  ند اشته باشد 

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

جمعی از موسســین و هیات مد    یره موسسه 
راز )رســانه، اند    یشــه، زن( با د    ستیار ویژه 

رییــس جمهور د    ر امور حقوق شــهروند    ی 
مالقات و گفتگو کرد    ند    . 

د    ر این مالقات ابتد    ا موسســه راز معرفی و 
اهد    اف و برنامه های آن شرح د    اد    ه شد    . پس 
از آن موالورد    ی به ارائه گزارشــی از فعالیت 
هــای حوزه حقــوق شــهروند    ی پرد    اخت. 
مجموعه اقد    امات انجام شــد    ه د    ر این زمینه 

را به شرح زیر بیان کرد    :
د    رخواســت معرفی د    ســتیار ویژه د    ر امور 
حقوق شــهروند    ی د    ســتگاه های اجرایی و 
استاند    اری ها و برگزاری جلسات هم اند    یشی 
با آنــان، تد    وین پیش نویس شــاخص های 
کمــی و کیفی پایــش و ارزیابــی عملکرد     
د    ســتگاه های اجرایی، بررســی پیشرفت ها 

و راهکارهــای رفــع موانع تحقــق حقوق 
شــهروند    ی، تهیه پیش نویس برنامه عمل 
ملی ، تد    وین چهار الیحه د    ر رابطه با حقوق 
شــهروند    ی، از جمله ایجاد     نهاد     ملی حقوق 
بشر و حقوق شهروند    ی، پیگیری و راهبری 
اجــرای تصویب نامه حقوق شــهروند    ی د    ر 
نظام اد    اری توســط ســازمان امور اد    اری و 
استخد    امی، تشــکیل شوراهای هم اند    یشی 
حقوق شــهروند    ی از طریــق کارگروه های 
تخصصی، پیگیــری تکالیف وزارتخانه های 
علوم و آمــوزش و پرورش و بهد    اشــت د    ر 
انتقال آمــوزه های حقوق شــهروند    ی  به 
د    انشــجویان و د    انش آموزان.د    ر اد    امه جلسه 
زمینه هــا و راه هــای همکاری مشــترک 

برای تحقق حقوق شــهروند    ی مورد     بررسی 
قرار گرفت و بر حضــور نهاد    های مد    نی د    ر 
کارگــروه ها، بهره گیــری از آنان به عنوان 
مربی و نیز ایفای نقش د    ید    ه بانی این نهاد    ها  
تاکید     شــد    . هم چنین پیشــنهاد     نشســت 
تخصصی مشــترک د    ر کمیســیون حقوق 
بشر اســالمی به منظور بررسی راهکارهای 
بهبود     وضعیت زنان آسیب د    ید    ه د    ر بمباران 
شــیمیایی سرد    شــت د    ر این جلسه مورد     
موافقت د    ستیار ویژه رییس جمهور د    ر امور 
حقوق شــهروند    ی قرار گرفت. د    ر پایان لوح 
تقد    یر موسســه راز از فعالیت های ارزشمند     
خانم موالورد    ی طی ســال های خد    مت د    ر 

حوزه زنان و خانواد    ه به ایشان اعطا شد    .

فاطمه هاشــمی رفســنجانی رئیس شــورای راهبرد ی 
کنگره زنــان موفق ایران گفت: اکنــون بانوان به جایگاه 
قابل توجهی د ســت پید ا کرد ه اند  و باید  ضمن اعتماد  به 
آنان، بسترهای مناسب برای حضور بیشتر بانوان د ر پست 
های مد یریتی با توجه به شایســته ســاالری فراهم شود .
زنان مطالعه زیاد ی برای حوزه خود شان ند اشتند  ما باید  
زنان موفقی د ر جامعه د اشــته باشیم که نسبت به حق و 
حقوق خود شــان آگاه باشند  و جایگاه واقعی بانوان ایرانی 

را به د نیا معرفی کنیم.
زنان به عنوان عامل پرورش و رشد  نیروی کار، د ر جریان 
بهره  وری و تولید  ناخالص ملی ســهم د ارند  و این ارزش 
افزود ه با سرمایه  گذاری د ر اطالعات، د انش ها، نگرش  ها 
و مهارت  های زنان محقق خواهد  شــد .رای رسید گی به 
فعالیت بانوان راه زیاد ی طی شــد ه اســت و به نظر می 
رســد  تا تکیه زد ن آنان به جایگاه شایســته و بایسته راه 
د رازی د ر پیش است تا شاهد  افزایش نقش آفرینی بانوان 
د رجامعه گام موثری د ر توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان 

برد اشته باشیم.

د ومین کنگره تخصصی زنان موفق ایران با حضور جمعی 
از بانــوان موفق و با نگاه ویژه به توانمند ســازی زنان د ر 
جامعــه و با د عــوت از متخصصان و فعــاالن حوزه زنان 
۱۷ اســفند  ۹6مقارن با روز جهانی زن و والد ت حضرت 
فاطمه زهرا )س( و با حمایت وزارتخانه ها و سازمان های 

مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 
جهاد  کشــاورزی، وزارت صنعت، معد ن و تجارت، شورای 
اسالمی شهر تهران و د انشگاه های معتبر کشور، د ر مرکز 
همایش های بین المللی د انشــگاه شــهید  بهشتی تهران 

برگزار می شود .

یــد    محمد   علی ایازی عضو  مجمع مد   رســین و محققین 
حوزه علمیه قم  د   ر کانال حد   یث وحی نوشت:اســتد   الل 
موافقان حجــاب اجباری، از بــاب امربه معروف و نهی از 
منکر بــود    و می گفتند    یکی از مصاد   یق نهی از منکر، این 
اســت که جلوی کســانی که حجاب را رعایت نمی کنند    
باید    گرفته شــود   . د   لیل د   یگری که د   اشــتند    این بود    که 

بی حجابی ایجاد    مفسد   ه می کند   . 
د   ر مقابل این اســتد   الل، عــد   ه ای می گفتند    که موضوع 
امربه معــروف و نهــی از منکر، د   ر مــورد    حجاب صد   ق 
نمی کند   . چون آنچه د   ر قرآن آمد   ه اســت، معروف و منکر 
اســت. به این معنا که آنچه د   ر قــرآن و روایت د   ر مورد    
امربه معــروف و نهی از منکر د   اریم این اســت که معروف 
آن چیزی اســت که مرد   م آن را به خوبی بشناسند    ولو آن 

خوبی واجب هم نباشد   . حرام هم همین طور است. 
خیلی چیزها هست که حرام است اما زشتی آن را همه ی 
جامعه می د   اند   . مثاًل ظلم کرد   ن، به ناموس د   یگران تجاوز 
کرد   ن و اموری از این قبیل، همه ی عقال و مرد   م زشــتی 

ایــن اعمال را می شناســند   . حتی اگر این زشــتی حرام 
هم نباشــد   . مثاًل کســی د   ر یکجایی سیگار می کشد    و ته 
ســیگار خود    را بر روی زمین بیند   ازد    و یا پوســت میوه و 
امــوری از این قبیل را بر روی زمین بریزد   . ممکن اســت 
بگوییم این کارها حرام نیســت اما د   ر نظر مرد   م، این کار 
کار زشتی اســت. د   رهرصورت، معیار منکر، چیزی است 
که عرف، آن زشــتی را بشناســد   . حال د   ر بحث حجاب 
می گوییم، آیا همه ی مــرد   م، وجوب حجاب را باور د   ارند    
و بی حجابــی را به عنــوان یک ناهنجاری می شناســند   ؟ 
به نظر مــن، خیلی از مرد   م، بی حجابــی را به عنوان یک 
ناهنجاری نمی شناســند   . اتفاقاً بعضی از این رسانه های ما 
گاهی خود   شان برای اینکه مقاصد    خود   شان را پیش ببرند    
از همیــن خانم ها برای مقاصد    سیاســی مثل انتخابات و 
شــرکت د   ر راهپیمایی ها و ... استفاد   ه می کنند   . لذا معلوم 
می شود    که خود    صد   اوســیما هم بی حجابی را ناهنجاری 
نمی د   اند   . پس مسئله ی بد   حجابی جزء ناهنجاری نیست. 
لذا اگر د   ر جامعه ای، هنوز مرد   م به زشــتی و منکر بود   ن 
بی حجابی، نرسید   ه اند   ، امربه معروف و نهی از منکر، مصد   اق 
ند   ارد    و شــامل این موضوع نمی شــود   . مثاًل مسئله تعد   د    
زوجات، اگرچه ازنظر شــرعی، جایز است اما عرف آن را 
امری قبیح می د   اند    و لذا د   ر قانون پیش بینی شــد   ه که اگر 
کسی بخواهد    ازد   واج د   وم د   اشته باشد   ، باید    از زن اول خود    
اجازه د   اشــته باشد    و این مسئله د   ر قباله نامه های ازد   واج 
شرط شد   ه است.اما اینکه الزامی کرد   ن حجاب از باب د   فع 
مفســد   ه باشد   ، د   ر پاســخ می گوییم، آیا این مفسد   ه، تابع 
یک مطالعه ی کارشناســی هست یا خیر؟ آیا جوامعی که 

حجاب را رعایت نمی کنند    و یا الزام بر حجاب یا عد   م آن 
نمی کنند   ، آیا د   ر آن جوامع، مفســد   ه به وجود    آمد   ه است 
یا خیر؟ این پرســش ها نیاز به کارشناسی د   ارد   . خیلی از 
افراد    معتقد   ند    که الزامی نبود   ن حجاب، هیچ مفسد   ه ای به 
د   نبال ند   ارد   . چون اآلن مفاســد    اخالقی د   ر جوامع مثل ما 
 بیشتر از مفاســد    جوامعی است که د   ر آنجا، حجاب الزام 

قانونی ند   ارد   .
خالصه مــا چنین د   لیلی ند   اریم که اگر کســی حجابش 
را رعایت نکرد   ، می توانیــم از طریق مجازات کرد   ن، او را 
مجبور بــه رعایت حجاب کنیم. ما چنیــن چیزی را د   ر 
ســیره ی پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله( و ائمه ی معصومین 
)علیهم الســالم( ند   اریم. بله د   ر جانب مخالف این مسئله 
ســیره وجود    د   ارد    ولی د   ر جانب الزامــی کرد   ن حجاب، 

سیره ای ند   اریم.

رسانه ،اند   یشه ،زن  و حقوق شهروند   ی

کنگره زنان موفق ایران

بررسی اد   له موافقان حجاب اجباری 

تحلیلیات

ص
حص

ر م
شی

رد                              
ا

ســپید    ه توکلی نایــب قهرمان ماد    ه 
د    وومید    انی  های  رقابت  ارتفاع  پرش 
د    اخــل ســالن آســیا شــد     گفت : 
اصــال نمی د    انــم کــه چــه چیزی 
 بگویــم و اصــال حســم قابل وصف 

نیست. 
توانستم  که  خیلی خوشحال هستم 

د    ر مــاد    ه تخصصی ام مــد    ال بگیرم.
امید    وار هستم بتوانم د    ر ماد    ه پنج گانه 
 نیز رکــورد     پرش ارتفــاع را د    وباره 

جابه جا کنم.
من این مد    ال را مد    یــون خانواد    ه و 
مربی ام هســتم که بــه من اعتماد     

کرد    ند    .

مایل به پذیرش مشکلات روانی خود   نیستند  افتخار آفرینی بانوی ایرانی

روز جهانی زن مبارک


