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انتقاد  به پیشنهاد  
افزایش حقوق کارگران
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ســازمان های د ولتی د ر ایران، از بد و شکل گیری با بحران کارآیی روبرو بود ه اند 
چنانچه بســیاری از آن ها با تشــکیالت عریض و طویل خود ، د ر فهم و اجرای 
بد یهی ترین وظایف خود  نیز د رماند ه اند . از سوی د یگر، اقد امات سازمانی اساسا یا 
با هزینه های گزاف و غیرمنطقی انجام می شود  و یا نهایتا به نوعی تشریفات گرایی 
ختم شد ه که می بایست هزینه های بسیاری را برای جبران صد مات ناشی از آن ها 
اختصاص د اد . به بیان د یگر، سازمان ها د ر بسیاری از موارد  به کنشگران کوری 
مبد ل شــد ه اند  که د ائما برای جامعه و محیط زیست بحران آفرینی می نمایند . 
د الیل بسیاری را می توان برای این ناکارآمد ی برشمرد ؛ اما نویسند ه د ر اد امه به 
سه عامل اصلی د ر سطح فرد ی اشاره خواهد  کرد  و توضیح خواهد  د اد  که چگونه 

هر یک از این عوامل ریشه د ر تناقض های ساختاری حل نشد ه د اشته و د ارند :
1-سواد : از زبان وبر، جامعه شــناس سرشناس آلمانی، عقالنیت را می بایست 
زیربنای شــکل گیری سازمان ها د انســت. د ر واقع، فلسفه شکل گیری سازمان 
جاری ســازی کنش عقالنی د ر شــکل کالن آن اســت و الجرم این امر بد ون 
د اشتن سطح مشخصی از سواد  میسر نمی شود . د ر اینجا منظور از سواد ، د انش 
انجام کارِ روش مند  اســت. به عبارت د یگر، باسواد ی د ر یک مجموعه به معنای 
شناخت هد ف و راه های بهینه تحقق آن است. ریشه ی مقاد یر زیاد ی از هد ررفت 
بود جه د ر ســازمان های د ولتی، همین فقد ان د انش روش مند  است. افراد  فاقد  
ســواد  حد اقلی، جامعه را از د رون و برون بــا بحران های جد ی روبرو می کنند  

شد ت و گسترد گی این بحران ها نیز تابعی از سطوح قرارگیری افراد  د ر رتبه های 
سازمانی است. اما ریشه ی شکل گیری بی سواد ی د ر سازمان ها را می بایست د ر 
کجا جست وجو کرد ؟ به باور نویســند ه د و عامل ساختاری مهم د ر این زمینه 
قابل شناسایی هستند : یکی نظام د انشگاهی که سالهاست د ر قامت یک بنگاه 
اقتصاد ی د رآمد ه و گواهی های آن کارکرد  اصلی خود  را از د ست د اد ه است؛ د وم

 ساختار استخد امی د ر سازمان های د ولتی.
2- تعهد : این مفهوم به معنای هم د لی، همبستگی و د لبستگی میان کارمند ان 
و اهد اف ســازمان اســت. همان طور که تعهد  یکی از متغیرهــای اصلی برای 
شــکلگیری کار گروهی اســت، سازمان ها نیز بد ون ســطح مشخصی از تعهد  
نمی توانند  کارکرد های اولیه خود  را د اشته باشند . بر این اساس، می بایست نوعی 
یکپارچگی میان نظام ارزش های کارمند ان و ســازمان برقرار باشد . با این حال 
اغلبا د ر سازمان ها شاهد  وجود  شکافی فراخ میان نظام ارزشی کارمند ان و ارکان 
کالن سازمان هستیم؛ چنانچه کالم مد یران کالن سازمانی برای کارمند ان خالی 
از معنای عملیاتی است. این امر ناشی از فقد ان شناخت منطق عقالنی سازمان 

از سوی سیاست گذاران و حاصل شعارزد گی د ر این زمینه است.  
3- ِخَرد : یکی از مفاهیم مهم و گم شد ه سازمان های د ولتی، لزوم اتخاذ تصمیمات 
خرد مند انه است. این نوع تصمیم گیری نیازمند ، د و عنصر قبلی به همراه تعهد  
و فهم به روزی جمعی اســت. گفته می شود  که کارخانه های آد م سوزی نازیسم 

د ر زمان خود شان از باالترین بازد ه و اثربخشی برخورد ار بود ه اند ، اما آیا می توان 
گفت این کوره ها به بهروزی جامعه منتهی شد ه اند ؟ روان شناسان سیاسی براین 
باورند  که نظام صلب رئیس و مرئوسی یکی از عوامل اصلی تصمیمات فاجعه بار 
سازمانی است. البته امروزه د ر بسیاری از کشورها، اصالحاتی د ر جهت بهبود  آن 
انجام شد ه، اما متاسفانه حرکت معکوسی را د ر سازمان هایمان به سوی اد اره امور 
به صورت ارباب/رعیتی شاهد  بود ه ایم. د ر واقع، مد یران سازمان های د ولتی، د ائما 
د ر حال تولید  هیبت قد رت گونه ای هســتند  تا به تصمیمات خود ، نوعی لعاب 
کاریزماتیک بپوشانند  و د ر نتیجه مقاومت عقالنی د ر برابر خود  را هر چه بیشتر 

ناممکن و هزینه زا نمایند .
به باور نویســند ه؛ این سه عامل )سواد ، تعهد  و خرد ( پاشنه آشیل سازمان های 
د ولتی د ر ایران هســتند ، ســازمان هایی کــه روزبــه روز از بنیان های عقالنی 
تهی تر و د ر بسترهای غیرعقالنی و پیشاعقالنی بیشتر استحاله می شوند . حل 
معضل های گفته شــد ه به هیچ وجه ساد ه نبود ه و قاعد تا مستلزم تغییرات د ر 
سیاســت گذاری کالن و َصرف هزینه بسیار است؛ اما آن چه روشن است؛ آن که 
با ناد ید ه گرفتن آن ها، مشــکالت ســازمان ها همانند  یک باتالق، با هم افزایی 
بیشــتری د ر برابر ما قرار خواهنــد  گرفت و نهایتا امــکان تصمیم گیری را از 
 سیاســت گذاران خواهند  گرفت. این مطلب را ما ننویشــتیم سعید کشاورزی 

در تحلیل اجتماعی نوشت.
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 احمد  رضا د الوند  ، نمرد ه است 
او را همیشه می خوانیم

د ر آیین تشــییع پیکر احمد رضــا د الوند ، طراح و 
گرافیســت مطبوعاتی روز سه شــنبه ۲۰ آذر با 
حضور اهالی رســانه، هنرمند ان عرصه گرافیک و 
مســئوالن فرهنگی د ر خانه هنرمند ان د وســتان 
و همکارانش د رباره  شــخصیت او چنین گفتند : 
احمد  رضا امید وار بود  تا د وباره به زند گی برگرد د  
و کتابش را تنظیم کند .او  مانند  همه هنرمند انی 
که هنر د ر د رونشــان وجود ی شد ه و پرورش پید ا 
کرد ه بود ، غیرقابل پیشبینی بود . او را د ائم د ر حال 
منازعه با جهان هســتی می د ید ید . د ر ســال های 
فعالیت د ر د فتر مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها 
من، او، قاضی زاد ه، شکرخواه و د یگران بود  قلبش 
د رگیر شــد  و به نوشتن بیشــتر روی آورد .پیشتر 
نقش و نگارهایش را می د ید ند   وقتی نوشته هایش 
منتشر می شد  به همکاران زنگ می زد  و می پرسید  
که مطلبش را خواند ه اند  یا خیر؟ از اینکه مطالبش 
را مطالعه می کرد ند  لذت می برد . او د ر کشــف و 
معنابخشی به من و د یگران آموخت که د ر کجای 
هســتی د و خط موازی به هم می رســند  و کجا 
طرح و نقــش معنا پید ا می کند . د ر بیمارســتان  
پایش رفتــه بود  و او امیــد وار بود  تــا د وباره به 
زند گی بازگــرد د  تا بتواند  کارها و نوشــته هایش 
را برای انتشــار د ســته بند ی کنــد . برخی مانند  
او نمی میرند . او پیر نبود  چــرا که همواره حرفی 
برای گفتن د اشــت. او نمرد ه اســت چون ما او را 
همیشه می خوانیم. آثارش به بزرگان تصویرسازی 
مطبوعات د ر ســطح جهان پهلو می زد .د الوند  د ر 
حیطه تصویرســازی مطبوعاتی بســیار تاثیرگذار 
بود . آثارش شــبیه  کارهای بزرگان تصویرسازی 
مطبوعاتی مانند  مارشال آریزمن بود .او د ر حیطه 
گرافیک بعد ها توانست د ر عرصه مطبوعات جریان 
ســازی کند . او همچنیــن د ر حیطه نقد  گرافیک 
و نقاشــی و نقد  هنــر نیز یاد د اشــت های مهم و 
اثرگذاری را د ر مطبوعات می نوشت.مهم ترین اثر 
هنری د الوند  مرگش بود . ثابت کرد  که نیرومند یم 
و اگــر تنها ماند ه ایم به این خاطر اســت که باهم 
بود ن را بلد  نیســتیم. بزرگتریــن هنر د الوند  این 
بود  که نشــان د اد  اگر ما بخواهیم نیرومند یم. ما 
مراقب همد یگر نیســتیم. بیایید  مراقب همد یگر 
باشیم. به قول نیچه انسان هرچه بیمارتر انسان تر.

هرچه د اشــت به آد ینه بخشید .د الوند  از کجا آمد  
؟ولــی آمد . یک جوان تپل خــوش صورت که د ر 
تصویرســازی خالقیت د اشت و می توانست اینجا 

و آنجــا، هــر صفحــه ای را که 
عکس ند اشت زند ه کند  و زیبا و 

د ل پسند  تحویل د هد . از نوروز ۶۷ آمد  و تا پایان با 
آد ینه ماند . از زمان ورود ش ذوقش را نشان د اد . به 
کارش د ل می د اد  و به هیچ چیز به اند ازه کارش و 
طرحی که می زد  د لبستگی ند اشت. به پول اهمیت 
نمی د اد . به همان حقــوق ناچیز د لخوش بود . د ر 
تمام شماره های آد ینه رد  انگشتان او هست.اینکه 
ویژه نامۀ روزنامۀ اعتماد  د رباره اش  تیتر زد ه بود : 
متولد  آد ینه بیهود ه نبود . آفتابش د ر آد ینه طلوع 
کرد . نه فقط متولد  روز آد ینه بود  یا تولد ش را د ر 
روز آد ینه جشــن گرفته بود ند  بلکه د ر آد ینه بود  
که نام آور شد . هر چه هنر د اشت به آد ینه بخشید ه 
بود  و هر چه شهرت د اشت از آد ینه گرفته بود . د ر 
آد ینــه هم تنها تصویرســازی کارش نبود . گاهی 
طرح جلد  آد ینه را می بســت . به خصوص وقتی 
مجلــه بی  پول بود  او عضــو آد ینه بود  و اگر پول 
هم نمی  گرفت حرفی نمی زد ، نجابت د اشت. کار 
نقاشــی را از همان زمان ها شــروع کرد  و بعد ها 
به نقاشــی بیشــتر روی آورد  تا تصویرسازی. د ر 
سطوح مختلف هنری کارآمد  بود  و اگر مطبوعات 
زند ه و جاند اری وجود  می د اشــت یکی از بهترین 
مهره هایش او می توانســت باشد . از معد ود  کسانی 
بود  که ســواد  بصری د اشت.اثر انگشتانش تنها د ر 
آد ینه هنر نکاشــت، بلکه د ر بسیاری از مطبوعات 
ایران هنرنمایی کرد . د الوند  د ر آد ینه نشــو و نما 
یافت و تحویل جامعه مطبوعات ایران شــد ، و از 
وقتــی تحویل جامع مطبوعات ایران شــد  طولی 
نکشــید  که به یکی از بهتریــن طراحان صفحه و 
صفحه آرایان ایران بد ل شــد .با این همه روزگار با 
او سر ســازگاری ند اشت. اگر خد اوند  مطبوعاتیان 
را برای رنج کشــید ن آفرید ه باشد  گمان نمی کنم 
د ر بین آنان از او رنج د ید ه تر یافت شود . آالم ایوب 
را با خود  د اشت. زند گی اش همواره د ر تالطم بود . 
یــک روز خوش به عمرش ند ید . د ر این اواخر که 
کار مطبوعــات خراب تر شــد ، وضع او از هر کس 
خراب تر بود . اما د ر سخت ترین شرایط هم که همه 
چیزش ســقوط کرد ه بود  آد میتش سقوط نکرد .

همیشه هم می گفت که طرح هایش را جمع آوری 
کرد ه است که کتاب کند . روز چنان تیره و آیند ه 
چنان بســته بود  که همه ما د ر گذشــته زند گی 
می کرد یم. قلبش ناراحت بود . قند ش به آســمان 
می رفــت. هزینه هایش باال رفته بــود . خاطره او 
خاطره بسیاری از نویسند گان را که د ر آن سال ها 
کارشان چاپ نمی شد  د ر خاطر زند ه می کند . یاد  
او یاد  روزنامه نویس یک ال قبای بی پناهی است که 
از زور اشتیاق به کار مطبوعاتی از زند گی واماند ه 
اســت. زند گی اش تلخ بود  و با تلخی پایان یافت. 
از مال د نیا چیزی نمی خواســت و چیزی هم 

ند اشــت.احمد  د غد غه های بزرگ و عظیم د اشت 
و ســاری و جاری بود نش از ویژگی های معرفتی 
او بود . مــا نباید  روح بزرگ و ســیمرغ گونه این 
هنرمند  عزیز را د ر قفس یک روز نگه د اریم.د الوند  
د وست ند اشت تا کسی ببینید  که کمرش شکسته 
است د الوند  د وست د اشت مرخص شود  و پزشکان 
گفتند  که می تواند . د وست د اشت منزل جد ید ش 
د ر خیابان ویال یا بهار باشــد .  د وستانش خانه را 
گرفتند  و وســایلش را به آنجا برد ند . ۹ شــب از 
بیمارســتان به منزل جد ید ش  رسید . نگران شام 
و صبحانه فرد ای پرســتارش بود . اما همان شــب 
د ر منــزل جد ید ش د رگذشــت.آبی د الوند ، د ختر 
مرحوم د الوند  ســخنران پایانی این مراسم بود . او 
د ر بخشی از صحبت های خود  گفت: اکثر بزرگانی 
که د ر این مکان جمع شد ه اند  متعلق به یک نسل 
فرهنگی هســتند . پد ر من ســابقه بیماری قلبی 
د اشــت که برطرف شــد ه بود . از وقتی که د یابت 
گرفت زند گی اش د ر سراشــیبی سقوط افتاد . من 
از همه شما بزرگان خواهشمند م که سهل انگاری 

نکرد ه و بیماری و د رمان خود  را جد ی بگیرید .

ابوالفضل زرویی غریب و مظلومانه رفت 
ابوالفضــل زرویی نصرآباد  شــاعر، پژوهشــگر و 
طنزپــرد از ایرانــی )زاد ه 15 ارد یبهشــت 1348 
،تهران ( د ر ســن 4۹ ســالگی بر اثر عارضه قلبی 
د ر گذشــت . پیکر بی جان  او  شامگاه شنبه 1۰ 
آذرماه د ر احمد  آباد  موستوفی پس از گذشت د و 
روز از زمان فوت د ر پشــت میز کارش پید ا شــد . 
او ســال ها از بیماری د یابت و نارســایی قلب رنج 
می برد ، بارها د ر بیمارســتان بســتری و جراحی 
شد . او فرورد ین ســال ۹۲ پس از سکته قلبی بار 

د یگر د ر بیمارســتان بستری شــد  و تحت عمل 
جراحی قلــب قرار گرفت.زروئی از ســال 13۶8 
فعالیت مطبوعاتــی و فرهنگی خود  را آغاز کرد  و 
د ر همکاری با نشــریات مختلف به ویژه گل آقا، از 
شهرت هایی چون مالنصرالد ین، چغند ر میرزا، ننه 
قمر، کلثوم ننه، آمیز ممتقی، میرزا یحیی و عبد ل 
»افســانه های  کرد .»تذکره المقامات«،  اســتفاد ه 
امروزی«، »وقایع نامه  طنز ایران« )کار مشــترک 
با فریبا فرشــاد مهر(، »بامعرفت های عالم« )کتاب 
گویا(، »رفوزه ها« )مجموعه ی شعر طنز(، »حد یث 
قند « )مجموعه  مقاله  د رباره  طنز( و مجموعه  طنز 
»غالغه به خونه ش نرسید « ،اند ر حکایت شیرین 
بیمه این مرد  مشکوک، هزار سال طنز فارسی )د ر 
د ســت انتشار( از جمله آثار این پژوهشگر و شاعر 
هستند  ابوالفضل .زرویی مد تی سرد بیری ماهنامه  
گل آقا را برعهد ه د اشــت و پایه گذار و مد یر د فتر 

طنز حوزه  هنری هم بود . 
 برای د رگذشت زرویی پیام تسلیت ند هید ! 
ســید مهد ی شجاعی مد یر انتشــارات نیستان که 
کتاب »ماه به روایت آه«  زرویی را منتشــر کرد ه 
است.د ر پیامی د رگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد  
را تســلیت گفت و از مد یران و سیاســت گذاران 
فرهنگی به شد ت انتقاد  کرد :خبر د رگذشت براد رم 
ابوالفضــل زرویی نصرآباد ، خبری د هشــتناک و 
تکان د هند ه بود .اگرچه مرگ حق است و سرنوشت 
محتوم و مختوم همه ما، اما د اغ ســنگین تری که 
ســفر ناگهانی این بزرگمرد  عرصه اد ب، بر د ل ما 
گذاشــت، مرگ مظلومانه و غریبانه اش بود .رحلت 
غریبانــه ابوالفضــل زرویی نشــان د اد  که عرصه 
فرهنگ و اد ب و هنر د ر کشــور ما بی صاحب ترین 
اســت و هیچ قــوه تمیز و تشــخیصی که لعل و 

گوهــر را از خزف بازشناســد  و قد ر بد اند  د ر هیچ 
سطحی از مد یران و مسئوالن وجود  ند ارد .رحلت 
غریبانه ابوالفضل زرویی نشــان د اد  که د ر کشور 
ما هیچ مقام مســئولی د لش برای فرهنگ و اد ب 
نمی تپد  و سیاستگذاران و مد یران کالن د ر عرصه 
فرهنگ و هنــر، از کمترین د غد غه ای برای اهالی 
این خطه برخورد ار نیســتند .د ر رحلت مظلومانه 
این شــخصیت بی بد یل عرصه اد ب، همه مد یران 
و مســئوالن عالی و د انی مسئول اند  و باید  د ر هر 
د و جهان پاســخگوی بی توجهی و ســهل انگاری 
و بی رحمی خود  باشــند .د ر ایــن واقعه مؤلمه و 
مصیبت جانســوز هیچ کد ام حق ند ارند  ابراز تاثر 
و تاســف کنند  و پیام تسلیت بد هند  و برای خود  
کســب آبرو کنند . کسانی که از وضعیت و شرایط 
این عزیز خبر د اشــتند  و هیــچ کد ام هیچ قد می 
برند اشــتند . همان بهتر که مــا را با غم خود  رها 
کنند  و بــه کار و بار خــود  بپرد ازند .این مصیبت 
طاقت ســوز را به یکایک عزیزان اد یب و طنزپرد از 
تسلیت عرض می کنم و برایشان از خد اوند  صبر و 
سالمتی می طلبم. بخصوص عزیزانی که ابوالفضل 
را از نزد یک می شــناختند  و با او رفاقت د اشتند . 
عزیزانی که نمی د اننــد  د ر کد ام مصیبت بگریند ؛ 
مصیبت از د ســت د اد ن رفیقی شفیق و بامعرفت، 
مصیبت فقــد ان اد یب و طنزپــرد ازی بی بد یل یا 

مصیبت بی پناهی اصحاب فرهنگ و هنر. 

مرگ کارتونیست جوان و  بین المللی کشور
 امیــر ســهیلی از هنرمند ان برجســته کارتون و 
کاریکاتور اســتان کرد ستان که د ر جشنواره های 
بیــن المللی و ملی حائز رتبه های فراوانی شــد ه 
بــود ، د ر حاد ثه رانند گی جمعه شــب ۲ آذر ماه  

جان خود  را از د ست د اد .امیر سهیلی متولد  سال 
13۶۲ د ر ســنند ج و فارغ التحصیل کارشناســی 
شــیمی کاربرد ی بود  که شامگاه جمعه  د ر حاد ثه 
رانند گی محور ســنند ج - کامیاران به همراه د و 
نفــر د یگر جــان باخت. این هنرمند  نام آشــنای 
ســنند جی فعالیت حرفه ای خود  را از ســال 88 
آغاز کرد  و د ر طول این ســال ها موفق به کسب 
جوایز متعد د ی د ر جشنواره های خارجی و د اخلی 
شد .کسب جایزه ویژه ود یپلم افتخار جشنواره بین 
المللــی کارتون کوزوو، جایزه ویــژه و لوح تقد یر 
 humo DEVA جشــنواره بین المللی کارتون
بــا موضــوع » بهتریــن کارتون ســال ۲۰15«، 
 Gura د یپلم افتخارجشنواره بین المللی کارتون
humourului »نقاب از چهره ات برد ار« ، د بیر 
اجرایی جشــنواره کارتون کشوری»سبک زند گی 
ایرانی «،د بیر اجرایی جشــنواره استانی ، کشوری 
کارتون فرهنگ شهروند ی ، برگزید ه و لوح تقد یر 
از جشنواره سراســری کارتون گنبد  های فیروزه 
ای اصفهان بخشــی از فعالیت ها و افتخارات این 
هنرمند  ســنند جی اســت.از د یگر افتخارات این 
هنرمند  کارتون و کاریکاتوریســت سنند جی می 
توان به انتخاب پنج اثر منتخب فینال جشــنواره 
بیــن المللی کارتــون CIPE آمریــکا د ر بخش 
صنعت و تکنولوژی ، شرکت د ر نمایشگاه هنرهای 
تجسمی با حضور هنرمند ان مختلف د نیا و حضور 
پنج تن از هنرمند ان ایــران د ر کوپ آرت گالری 
کشور اسلواکی ،انتخاب اثربرگزید ه بعنوان پوستر 
نمایشگاه جشــنواره بین المللی کارتون کوزوو با 
موضوع ســالم و انتخاب اثر و چــاپ د ر بیش از 
 3۰ جشــنواره بیــن المللی و کشــوری کارتون 

اشاره کرد .

غریبانآشنا
همسفرانپاییزی
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گــزارش  جد ید تریــن  جهانــی  بانــک 
»د ید ه بانــی اقتصاد  ایــران« خود  را تحت 
عنــوان »تخفیف چالش هــای اقتصاد ی« 
منتشر کرد .این گزارش د ر د و فصل مجزا 
و بــا عناوین »پیشــرفت های اقتصاد ی و 
سیاستی اخیر« که شامل 5 بخش »تولید  
و تقاضا«، »وضعیــت خارجی«، »نرخ ارز 
تورم و د ارایی های مالی«، »وضعیت مالی 
د ولت« و »مشاغل و بازار نیروی کار« است 
و فصل د وم »چشم اند از و ریسک ها« ارائه 

شد ه است. 
  به گزارش بانک جهانی، گرچه چشم اند از 
رشد  اقتصاد ی ســال  آیند ه ایران با فرض 
اثرگذاری تحریم های آمریکا محد ود  است 
اما بــا »نگاه به د اخــل« و »اجرا و تد اوم 
اصالحــات اقتصاد ی« می توان به رشــد  

پاید ار رسید . 
  د ر ایــن رابطه، د ولت ایران باید  نگاهی 
ویژه به اصالحات »نظام بانکی«، »محیط  
کسب وکار« و  »صند وق های بازنشستگی« 

د اشته باشد .
  چشم اند از میان مد ت اقتصاد  ایران منفی 
اســت. این امر عمد تا ناشــی از بازگشت 
تحریم های آمریکا و کاهش صاد رات نفت 
است. بر اساس این پیش بینی ها، صاد رات 
نفت خــام ایران د ر ســال  1۹-۲۰18 به 
طور میانگین 5/ 1 میلیون بشــکه د ر روز 
خواهد  بود ، ســطحی که بــه یک میلیون 
بشکه د ر ســال بعد  از آن کاهش می یابد  
)د ر حــال حاضر صاد رات نفت ایران بیش 
از ۲ میلیون بشکه د ر روز است(. به د نبال 
این روند ، پیش بینی  می شود  اقتصاد  ایران 

د ر سال 1۹-۲۰18 )یا انتهای سال 13۹۷ 
شمســی( ۶/ 1 د رصــد  کوچک تر شــود 
کاهشــی که د ر ســال بعد  از آن به ۷/ 3 
رشد   پیش بینی های  رسید .  د رصد  خواهد  
اقتصاد ی حکایت از آن د ارد  که ایران یکی 
از معد ود  کشــورهایی اســت که د ر د وره 
۲۰18 تا ۲۰۲۰ وضعیت »رکود   تورمی« 
را تجربــه خواهد  کرد  )رکــود  اقتصاد ی 
به همــراه افزایش ســطح قیمت ها(. این 
به معنی ِســیر د راماتیک اقتصاد  ایران از 
د و سال رشــد  قد رتمند  - زمانی که یکی 
از باالتریــن رشــد  های اقتصــاد ی جهان 
را تجربــه می کرد  - بــه د وره ای از تورم 
همزمان با کاهش بی ســابقه تولید  است. 
بنابرایــن انتظار مــی رود  اقتصــاد  ایران 
وضعیت کاهش رشــد  و فشارهای تورمی 
سال های ۲۰1۲ تا ۲۰15 را تجربه کند . د ر 
میان نااطمینانی هایی که برای چشم اند از 
اقتصاد  ایران مطرح است، اثرات »انتظارات 
تورمی« احتماال فشارهای منفی بیشتری 
بر رشــد  و ســرمایه گذاری وارد  می سازد . 
کاهش ناگهانی ارزش پول ملی و ســرایت 
آن به بازار د ارایی ها نظیر مســکن و طال 
اهمیــت »انتظــارات مصرف کنند گان« و 
کسب وکارها«  سرمایه گذاری  »تصمیمات 
د ر اقتصاد  ایــران را نمایان ســاخت. د ر 

حالی که بانک مرکزی و ســایر نهاد های 
د ولتی ســعی کرد ه انــد  اعتبــارات را به 
بازارها هد ایت کنند ، اما تغییرات سیاستی 
اغلب ناســازگار )بر مبنــای معیار تحمل 
بازارهــای موازی( د ر مقابلــه با انتظارات 
بد بینانــه ناموفــق بود ه انــد . بر اســاس 
آخرین ارزیابی هــای »صند وق بین المللی 
پول«، ایران به ذخایر بین المللی و ســایر 
ضربه گیرهای الزم برای پوشــش وارد ات 
و رفع نیازهــای پایه برای یک د وره مورد  
نیاز، د سترسی مناسب د ارد  و جای نگرانی 
نیست. از جوالی ۲۰18 )اوایل تابستان(، 
د ر  سیاســت گذاری  پست های  مهم ترین 
ایران همچون ریاســت بانک مرکزی، وزیر 
اقتصاد  و د ارایی، وزیــر کار، وزیر صنعت 
و  وزیر راه و شهرســازی د ستخوش تغییر 
شــد ه اند ، د ر حالــی که تمرکــز مجلس 
معطوف بر برنامه های کاهش نرخ بیکاری 
د ولت و آماد گی د ر برابر تحریم های آمریکا 
بود ه اســت. د ر میان این تحوالت د اخلی 
اما د ولــت ایران نیاز به تاکید  بیشــتر بر 
اصالحــات اقتصاد ی برنامه ریزی شــد ه و 
به خصــوص د ر بخش های  اد امه د ار د ارد ، 
نظام بانکی و صند وق های بازنشستگی که 
فشارهای منفی گسترد ه ای بر مسیر رشد  

اقتصاد  ایران وارد  می سازند .

لعیــا جنید ی معــاون حقوقی رئیس جمهــور ،د رباره 
ســخنان وزیر امور خارجه د رباره وجود  پولشــویی د ر 
کشــور واکنش ها و همجه ها د ر برابر سخنان وی گفت: 
ممکن اســت آقای ظریف صحبت هایــی کنند  که د ر 
بعضی از جمالت شــان برای عد ه ای سوءتفاهمی پیش 
بیایــد  باید  جزئیات را کنــار بگذاریم و تمرکزمان روی 
اصل قضیه باشــد . بانک د اری اسالمیو صحیح می گوید  
پول ناشــی از جرم، رشوه، ارتشــاء نباید  وارد  سیستم 
بانکی و تطهیر شود  د ر اصل این حرف که شکی نیست.

کلیت قضیه مگــر تغییری کرد ه اســت، قانون مقابله 
با پولشــویی، تامین مالی تروریســم، اصالح پولشویی 
و همین طــور معاهد اتی که ما به د نبالش هســتیم و 
ترتیباتش را طی می کنیم همگی قوانینی هســتند  که 
د ر مجلس به تصویب رســید ه اســت؛ مگر ترد ید ی د ر 
آن وجود  د ارد ؟ مگر ترد ید ی وجود  د ارد  که تمامی این 
قوانین برای مقابله با پولشویی است؟ تمامی این قوانین 
و تالش ها می خواهد  بگوید  وقتی یک پولی وارد  سیستم 

بانکی می شــود  مبد ا و مقصد ش باید  مشخص شود ؛ از 
بابت کد ام معامله و به چه ترتیبی آمد ه و به کجا می رود  
و هد فش چیست.د ر همه جای د نیا سیستم های بانکی 
عنوان می کنند  که مشتری های خود  را بشناسید   بد ون 
این کــه نمی د انید  پول از کجا  آمد ه د ر سیســتم خود  
قرار ند هید . معامله نباید  مشــکوک و پول ناشی از جرم 
وارد  سیستم بانکی و تطهیر شود .قانون مقابله با تامین 
مالی تروریســم  د قیقا به همین موضوع توجه د ارد  این 
که پــول از کجا می آید  و به کجا می رود .شــاید  زمانی 
یک پولی سالم باشــد  اما برای تامین مالی یک جرمی 
مورد  هــد ف قرار گیرد  . بانک د اری اســالمی و صحیح 
می گوید  پول ناشــی از جرم، رشــوه، ارتشاء نباید  وارد  
سیســتم بانکی و تطهیر شــود  د ر اصل این حرف که 
شکی نیســت. معتقد م د ر صحبت های  ظریف هم باید  
به این نکته توجه و نبایــد  ترد ید  کرد . مجموعه قواعد  
چهارگانــه همین را می خواهد  بگوید  که نباید  خود مان 

را د ر معرض پولشویی قرار د هیم.

جمعی از کارشناســان مالی با انتشار نامه 
ای سرگشاد ه به محمد جواد  ظریف، وزیر 
امور خارجه به انتقاد  از اظهارات وی د رباره 
پولشویی گسترد ه د ر ایران پرد اختند . متن 

کامل این نامه آمد ه است:
 بســمه تعالی-محضر مبــارک وزیر امور 
خارجه،جنــاب د کتر محمد  جواد  ظریف- 
زید  عزه-اخیــرا وید یویی از فرمایشــات 
جنابعالی نشــر یافته اســت کــه د ر آن 
مخالفان تســریع د ر تکمیل اکشــن پلن 
FATF را بــه د و بخــش د ارند گان نیت 
خوب و بد  تقســیم فرمــود ه اید  و ضمن 
اعالم رسمی وجود  پولشــویی د ر ایران- 
برای اولین بــار به عنوان وزیر خارجه- از 
صرف صد ها میلیارد  تومان برای فضاسازی 
علیه مبارزه با پولشــویی سخن گفته اید . 
د ربــاره این اظهــارات گزاره هایی فنی به 
ذهن نگارند گان می رســد  که ذیال تقد یم 

می گرد د :
 1- چگونه تایید  وجود  پولشــویی آن هم 
توســط وزیر خارجه جمهوری اســالمی 
ایران آن هم بد ون اشاره به اقد امات بسیار 
مثبــت بانک مرکزی د ر حــوزه مبارزه با 
پولشویی د ستکم د ر همین چند  ماه اخیر 

مورد  سو اســتفاد ه نمایند گان د ول فوق 
الذکر د ر پلنری بعد ی قرار نخواهد  گرفت؟

 ۲- بــد ون وجــود  اد له ســخن از تحت 
حمایت بود ن بخشــی از کمپین مقابله با 
تسریع تکمیل اکشن پلن توسط د ارند گان 
گرد ش های مالی چنــد  د ه هزار میلیارد  

تومانی فرمود ه اید . حضرتعالی بیش از هر 
کســی از ضربه و ضرر اظهار نظرهای غیر 
کارشناسی د ر موافقت یا مخالفت با اکشن 
پلن FATF مطلعید . پس چرا با د ســت 
خود تــان راه نقد  و د فاع فنی را می بند ید  
و موضوع را به ســطوحی نازل و غیر قابل 

اثبات سوق می د هید ؟
 3- کد ام یک از مفاد  اکشن پلن که مورد  
اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به 
تقویت مبارزه با پولشــویی د ارد ؟ د ر عمل 
هیچ یک از موارد  مورد  اعتراض مخالفان 
ربطی به تقویت مبارزه با پولشــویی ند ارد  
که حاال پولشوها! بنا باشد  اعتراض آنها را 

تامین مالی کند .
 4- آیا د ر مورد  یکی از بند هایی که واقعا 
به مبارزه با پولشــویی کمک می کرد ه از 
کســی اعتراضی شنید ه اید ؟ بخصوص د ر 
حوزه تبد یل ریال بــه ارزحتی یک کلمه 
یک نفر از مخالفان تســریع اکشــن پلن 

FATF مخالفتی کرد ه است؟
 5- از موارد  اکشن پلن FATF به تفسیر 
د وستان شــما 3 مورد  باقی ماند ه است و 
الباقــی تصویب یا اجرا شــد ه. کد ام یک 
از 3 مورد  باقیماند ه عمــال ارتباطی فنی 
بــا مبارزه بــا پولشــویی د ارد ؟کد ام یک 
از مــواد  تغییر یافتــه د ر اصالح بند هایی 
از قانون مبــارزه با پولشــویی کمکی به 
مبارزه روی زمین با پولشــویی می کند ؟ 
 البــد  تغییر ترکیب شــورای عالی مبارزه 

با پولشویی!!!

محضرمبارکوزیرامورخارجه

روایتبانکجهانی

سیردراماتیکاقتصادایران

نبایدخودمانرادرمعرضپولشویییقراردهیم

»کی پی فابیان« د یپلمات کهنه کار و ۷8 ساله هند ی که سال ها به عنوان سفیر یا 
کارد ار سفارت این کشور د ر کشورهای مختلفی ازجمله قطر، ایتالیا، ایران، کویت 
و ... فعالیت کرد ه، نظری کاماًل متفاوت با د ولتمرد ان کنونی کشورش د ارد . وی 
اخیراً با انتشار یاد د اشتی د ر نشریه هند ی کاراوان، از ضعف نشان د اد ن کشورش 

د ر برابر خواسته های آمریکا انتقاد  کرد ه است. د ر این یاد د اشت آمد ه است.
 از همان روزی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شــد ، هند  باید  
حد س می زد  که اســتراتژی احتمالی وی د ر برابر ایران چه خواهد  بود ، چرا که 
ترامپ د ر کوران مبارزات انتخاباتی خود  مواضعش را د ر این مورد  آشــکار کرد ه 
بود . هند  می توانســت قبل از آغاز رسمی د وره ریاست جمهوری ترامپ، قرارد اد  
بلند مد ت جد ید ی برای خرید  نفت از ایران با این کشور منعقد  کند . حتی زمانی 
که نشانه های اولیه خروج آمریکا از برجام آشکار شد  نیز هند  باید  به آمریکا اعالم 
می کرد  که هم به خرید  نفت از ایران و هم به کار توسعه بند ر چابهار اد امه خواهد  
د اد . اما هند  نه تنها چنین اقد امی نکرد  بلکه تنها منتظر ماند  تا شــاید  مشمول 
معافیت آمریکا شــود ؛ معافیتی که البته نباید  آن را لطف آمریکا به هند  قلمد اد  
کرد .کســانی که می گویند  هند  بسیار ضعیف تر از آن است که بخواهد  د ر برابر 
خواسته های آمریکا بایستد ، متوجه جایگاه خاص هند  به عنوان بزرگترین خرید ار 
سالح از آمریکا نیســتند . ترامپ به خود  جرأت نخواهد  د اد  که کاری بر خالف 
منافع شرکت های اسلحه سازی بزرگ کشورش ازجمله الکهید  مارتین صورت 
د هد . هند  قباًل د ر جریان انعقاد  قرارد اد  خرید  سامانه د فاع موشکی اس-4۰۰ از 
روسیه به رغم تهد ید های آمریکا ثابت کرد ه بود  که از توانایی الزم برای مخالفت 
با آمریکا برخورد ار است. متأسفانه مقامات هند ی بارها د ر مذاکرات خود  با آمریکا 
خواســتار د ریافت معافیت از اجرای تحریم های نفتی علیه ایران شــد ه بود ند  و 
حتی وزیر د فاع هند  نیز د ر ســفرش به آمریکا چنین د رخواستی را تکرار کرد ه 
بود . هند  نباید  به د نبال معافیت باشد  زیرا قاد ر است با اعتماد  به نفس بیشتر و 
د یپلماســی حرفه ای تر کارهای بزرگتری انجام د هد . حتی باید  گفت با توجه به 
تحوالت اخیر، د عوت کرد ن از ترامپ برای حضور د ر مراسم روز جمهوری هند  
)۲۶ ژانویه- ۶ بهمن( به عنوان مهمان ویژه، تصمیمی هوشــمند انه نبود ه است.

هند  بر خالف آمریکا به د نبال تغییر حکومت ایران یا حتی تضعیف آن نیست. 
ما به روابط بسیار مستحکم با ایران نیاز د اریم زیرا بند ر چابهار د ر جنوب شرقی 
این کشــور تنها راه ما برای د سترسی به افغانستان و آسیای مرکزی است. هند  
د ر طرح توسعه بند ر چابهار و نیز طرح کرید ور بین المللی شمال به جنوب که از 
سال ۲۰۰۲ با مشارکت ایران، هند  و روسیه آغاز شد ه، سرمایه گذاری هنگفتی 
صورت د اد ه است و اگر آرزوی تبد یل شد ن به یک ابرقد رت را د ر سر می پروراند ، 
نباید  بد ون توجه به منافع ملی خود  از آمریکا اطاعت کند . از طرفی باید  به این 
نکته توجه د اشت که د یپلماسی د ر واقع هنر انجام کارهایی فراتر از توانایی یک 
کشور است و می توان از طریق د یپلماسی فعال برخی ضعف ها را جبران کرد .اگر 
هند  منطقی تر به قضیه نگاه کند ، باید  برای شکستن قد رت انحصاری آمریکا وارد  
مذاکرات گســترد ه ای با اتحاد یه اروپا و سایر قد رت های جهان شود  و این همان 

اعتماد  به نفس د ر سیاست خارجی است.

فرهاد  د ژپســند  وزیر امور اقتصاد ی 
و د ارایــی گفت: همانقد ر که ســوء 
اســتفاد ه یا »میل« کرد ن بیت المال 
عمل ناپسند  و زیانباری به شمار می 
رود ، »حیف« آن کــه از ناکارآمد ی 
و بی تد بیری ناشــی می شود  امری 
غیرقابل چشــم پوشــی و از اسباب 
ایجــاد  بــی اعتماد ی بــه د ولت نزد  
افکار عمومی است. سرجمع انضباط 
اقتصاد ی و برگشت پول به بیت المال 
د ر ۲ سال گذشــته 14 هزار و 5۰۰ 

میلیارد  تومان بود .
مد یران اقتصاد ی کشور بویژه د ر این 
مجموعه باید  نسبت به هر ۲ عارضه 
)حیف و میل بیت المال( با حساسیت 
زیاد  برخــورد  کنند .نظام های بانکی 
و بیمه ای کشــور بــه د لیل تحریم 
های ظالمانه و مشــکالت ساختاری 
زیر فشــار قرار د ارند . حل این 

مشکالت د ر شرایطی که نظام تامین 
مالی کشــور »بانک محور« اســت، 
عزم جد ی معاونت امور بانکی، بیمه 
و شــرکت های د ولتی وزارت اقتصاد  
به عنوان نهاد  ناظر و سیاســتگذار را 
می طلبد . عــالوه بــر وزارت اقتصاد  
و بانــک مرکــزی، مجلس شــورای 
هماهنگی  شــورای  د ولت،  اسالمی، 
فراملی  نهاد های  اقتصاد ی و حتــی 
آمــاد ه اند  برای تامین مالِی تحول د ر 

نظام بانکی کشور همکاری کنند . 
د ر د ســتگاه های د ولتی، واحد های 
پژوهشی و تحقیقاتی بعد  از مد تی به 
د فترها و اد اره های کِل بد ون خالقیت 
و نوآوری تبد یل می شــود  و د رگیر 
روزمرگی اد اری است.یکی از مسائل 
اساســی برای ایجاد  تحول د ر نظام 
بانکی توجه به تقویت بازار سرمایه به 
شکلی اســت که بتواند  بخشی از بار 
تامین مالی بنگاه های اقتصاد ی کشور 

را بر د وش بگیرد .
نیازمند   نظام بیمه ای کشــور 
خالقیت، نوآوری و توجه به 
طرح هــای نوین بیمه ای و 
تجربه های موفق جهانی 
بــرای بومی ســازی و 
اجرای آن د ر برنامه های 

آتی خود  است. 

 بی اعتماد ی به د ولت 

با حیف و میل بیت المال 

 مقاومت هند   د ر برابر 
تحریم های آمریکا علیه ایران  
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مرد م با صد ای بلند ، گله و نقد شان را باید  بگویند :: ممکن 
است مرد م از مســئوالن گله ای د اشــته باشند ، اشکالی 
ند ارد ؛ با صد ای رســا، گله و نقد شان را باید  بگویند ؛ باید  
همد یگــر را یاری و کمک کنیم، امــا اینکه د ر برابر یک 
زورگو د ر د نیا محکم و قاطع می ایستند  و نشان می د هند  

که تحت تأثیر تبلیغات غلــط آن ها قرار نمی گیرند ، یک 
موفقیت و پیروزی بزرگ اســت و باید  به این ملت رشید ، 
فهیم، شجاع و ملتی که آگاه به زمان است، تبریک گفت. 
راز عصبانیــت امریکایی هــا از ایران:آن ها از اســتقالل و 
آزاد ی مرد م ایران و از اینکه نســبت بــه ایران هیچ گونه 
قــد رت تصمیم گیری ند ارنــد ، خیلــی عصبانی اند . برای 
امریکایی ها خیلی ســنگین آمد ه، آن ها که د ر ایران همه 
کاره بود ند  تمام پست های حساس و کلید ی د ر حکومت 
ســابق طبق نظر امریکایی ها تعیین می شد . آن ها خیلی 
امروز عصبانی اند  چرا که د ر ایران اســالمی هیچ کاره اند  و 
د ر منطقه نیز به تد ریج هیچ کاره می شــوند . د ر انتصاب ها 
اصل بر شایسته ســاالری است:اولین حرف ما از روز اول 
اعتد ال بود ه اســت و د نبال تند روی نه سمت راست و نه 

ســمت چپش نیســتیم و هیچ کد ام را نه مفید  می د انیم 
و نه قبول د اریم. اصل هم بر شایســته ســاالری است و 
مسئله مذهب، اقوام، جنسیت و حزب و جناح نباید  اصل 
باشــد .به هر حال جوان ها باید  بیاینــد  و مد یریت ها را به 
عهد ه بگیرند . نســل جوان، مد یران آیند ه کشــور هستند  
و لیاقت های بســیار خوبی د ارند . د ر هیئت وزیران هم هر 
کجا از نیروی جوان تر اســتفاد ه کرد یم، نه تنها پشیمان 

نشد یم، بلکه راضی و خشنود  هستیم. 
موهبت و حقیقت و فد ایی و شــاهرخ   :د ر جلسه هیئت 
د ولت، موهبتی به عنوان اســتاند ار سیستان و بلوچستان 
حقیقتی بــه عنوان اســتاند ار زنجان، فد ایــی به عنوان 
اســتاند ار کرمان و شــاهرخی به عنوان استاند ار همد ان 

برگزید ه شد ند .

مد ت زمانی نیســت کــه از قول اروپا بــرای ایجاد  ســازوکار مالی ویژه 
تجــارت با ایران، می گــذرد  و آن طور که وزیر امــور خارجه ایران اعالم 
کرد ه هنــوز اروپایی ها بــرای انتخاب کشــور میزبان این ســازوکار، با 
چالش مواجه اند .با خروج آمریــکا از برجام و آغاز د ور جد ید  تحریم های 
آمریــکا علیه ایــران، تمامی کشــورهای مشــارکت کنند ه د ر برجام به 
جــز آمریکا اعــالم کرد ند  که به این قرارد اد  پایبنــد  می مانند  و راه هایی 
 را بــرای د سترســی ایــران به منافــع اقتصــاد ی این قــرارد اد  د ر نظر 

خواهند  گرفت.
د ر همین راستا، از حد ود  چند  ماه قبل اتحاد یه اروپا از ایجاد  یک سازوکار 
ویــژه مالی )SPV( برای تســهیل تجارت با ایران خبر د اد  و براســاس 
آن چه گفته شد  این سازوکار تنها به کشورهای عضو اتحاد یه اروپا مربوط 
نمی شــد  و همه کشــورها بر اســاس آن چه اروپایی ها قرار بود  طراحی 
کنند ، می توانســتند  از این سیستم برای تجارت با ایران استفاد ه کنند .به 
د نبال اجرای د ور د وم تحریم های آمریکا، سامانه خد مات پیام رسان مالی 
ســوئیفت د سترســی برخی بانک های ایرانی که د ر فهرست تحریم های 

ثانویه آمریکا بود ند  را به این سامانه قطع کرد .
اما د ر حالی که قرار بود  ســازوکار ویژه اروپا طراحی شود  و به اجرا برسد 
هنــوز ابهاماتی د ر چگونگی فعالیت این ســازوکار وجــود  د ارد  و اینکه 
هنوز حتی مشــخص نیست که اروپا پای قول خود  خواهد  ماند  یا بازهم 
مانند  گذشــته د ر زمین آمریکا بازی می کند .گفته می شد  که اروپا با این 
اقد ام عالوه بر تالش برای نگه د اشــتن ایران د ر برجــام، به د نبال راهی 
برای خروج اقتصاد  جهانی از زیر ســلطه د الر و تغییــر ارز مورد  مباد له 
د ر د نیا به ســایر ارزها به جز د الر اســت.آمریکا نیز اخیرا نسبت به د ور 
زد ن تحریم های ایران از ســوی شــرکت ها و بانک های اروپایی به آن ها 
هشــد ار د اد ه اســت.د ر حال حاضر یکی از مهم ترین موانعی که سر راه 
ایجاد  این سازوکار مالی قرار گرفته، پید ا کرد ن کشور و مرکزی است که 
بتواند  میزبان این سازوکار ویژه مالی برای ایران باشد  خبرهایی مبنی بر 
اینکه اتریش به عنوان میزبان انتخاب شــد ه و میزبانی را نپذیرفته است 
منتشــر شد . این د ر حالی است که جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم 
کرد ه انتخاب های متعد د ی د ارد  و  براســاس منافع ملی ســازوکارهایش 
تصمیــم می گیرد . هرچنــد  اتحاد یه اروپا و ســایر اعضــای باقی ماند ه 
برجــام می د انند  که بد ون تامیــن نیازهای جمهوری اســالمی ایران و 
 د ر واقــع عواید  اقتصــاد ی که برجام برای کشــورمان د ارد ، امکان تد اوم 

وضعیت وجود  ند ارد .

وقتی نرخ د الر د ر بود جه ســالیانه هشت 
هزار تومان پیش بینی می شــود  نشــانگر 
تمایل د ولت به این امر اســت و عالمتی 
بــه همه بازارهاســت کــه د الر کمتر از 
این رقم نخواهد  شــد . 

مهم تریــن هد فی هم که با د الر هشــت 
هزارتومانی د نبال می شــود  این است که 
د ولت می خواهد  با افزایش قیمت د الر د ر 
بود جه ۹8 هزینه های جاری اش را پوشش 
د هــد .د ر حال حاضر صاد رات نفت خام از 
حد ود  د و و نیم میلیون بشــکه به حد ود  
یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشــکه رســید ه 
است، احتماالً آمریکایی ها به تد ریج فشارها 
را افزایش می د هنــد  و معافیت برخی 
کشورها را د ر آیند ه حذف می کنند  که 
این یک زنــگ خطری برای بازار نفت 
ماســت. به عبارتی، تالش آمریکایی ها 
این خواهــد  بود  که میــزان صاد رات 
نفت ما را کاهش د هند .بررسی اقتصاد  
جهانی نیز از تشــد ید  رکود  اقتصاد ی 
حکایــت د ارد . بنابرایــن این د و عامل 
د ست به د ست هم د اد ه اند  و قیمت نفت 
از 8۰ د الر به حد ود  55 د الر رســید ه 
است که نشان از یک سقوط بی سابقه 

د ر بهای نفت د ارد . بنابراین برای سال آتی 
هــم میزان صاد رات و هــم قیمت نفت با 
ابهام مواجه اســت و احتماالً ما د ر حوزه 
د رآمد هــای ارزی حاصل از صاد رات نفت 
خام با مشکالت عد ید ه ای مواجه خواهیم 
شد . اما از طرف د یگر د ولت د رصد د  است 
هزینه های جاری خود ش را افزایش بد هد .
شــنید ه ها حکایت از این د ارد  که د ولت 
می خواهد  د ســتمزد  و حقــوق کارمند ان 
را 15 الــی ۲۰ د رصد  افزایش د هد . وقتی 
بود جه به شــکل انبساطی بسته می شود ، 
د ولت مجبور خواهد  شــد  هم به انتشــار 
اوراق بد هی اقد ام کنــد  و هم به افزایش 
قیمت د الر. د و برابر کرد ن قیمت د الر د ر 
بود جه سالیانه یک خطای راهبرد ی است.

اینکه قیمت د الر را باال برود تا از این محل 
هزینه هــای جاری را پوشــش د هد ، یک 
اســتراتژی ناد رست است. چراکه ماحصل 
آن تورم و تشــد ید  خط فقر برای اقتصاد  

ایران خواهد  بود . د رواقع کل اقتصاد  ما با 
این نوع بود جه ریزی متضرر می شود  و این 
بد ترین نوع سیاستی است که د ولت عماًل 

د ر حال اجرایی کرد ن آن است. 
 یک پیشنهاد 

به عنوان مثــال اگــر د ولت نــرخ د الر را 
د ر بود جــه ســال آینــد ه 4۲۰۰ تومان 
پیش بینی می کرد ، با فرض اینکه نرخ د الر 
د ر سامانه نیما ۹۰۰۰ هزار تومان می شد ، 
می توانســت تفاوت این د و نرخ را د ر یک 
حســاب ویژه ای واریز کند  تــا د رنهایت 
این د رآمد  صرف حمایت از تولید ، اقشــار 
ضعیــف و کم د رآمــد  و پرد اخت بد هی ها 
باید  جایگزین د الر  شود . چنین سیاستی 
هشت هزارتومانی شود  تا اتالف منابع نیز 
رخ ند هــد . بود جه برمبنــای د الر 4۲۰۰ 
تومانی سبب این می شود  که د ستگاه های 
اجرایی د ر اعتبارات هزینه ای خود شــان 

صرفه جویی کنند .

فرهاد  د ژپسند  وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی د ر گفتگویی د الیل 
انتصاب هاد ی رحمانی ، پسر وزیر کشور به عنوان مشاور جوان 
را اعالم کرد :اینکه هاد ی رحمانی فضلی پسر وزیر کشور است، 
کامال د رســت است، اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، 
نســبتش با رحمانی فضلی نیست؛ بلکه آشنایی شخص خود م 
از توانمند ی های ایشان است، زیرا او از د وره کارشناسی، یکی 
از د انشجویان خوبم بود ه و به همین د لیل وقتی د ر مقطع فوق 
لیســانس د ر د انشگاه شهید  بهشــتی مشغول به تحصیل شد ، 
وی را به عنوان کمک استاد  انتخاب کرد م که د ر امور آموزشی 

و تحصیلی به بنــد ه کمک می کرد . تاکنون مشــاهد ه نکرد م 
که هــاد ی رحمانی فضلی اصاًل و ابــد اً از موقعیت پد رش د ر 
هیچ مقطعی اســتفاد ه کند  و اگر فرد ی مثل من از این نسبت 
اطالع ند اشت از رفتار ایشان هرگز به این موضوع پی نمی برد ؛ 
بنابراین انتخاب او صرفاً جهت استفاد ه و بهره گیری حد اکثر از 
قابلیت های فرد ی بود ه که از لحاظ علمی قابل قبول است و از 
نظر رفتاری نیز هرگز به د نبال اســتفاد ه از رانت پد رش نبود ه 
اســت. گفته می شود هادی رحمانی در پی واکنش های شدید 

نسبت به انتصاب وی از سمت خود استعفا داد.

خطایراهبردیبودجهدرتعییننرخدلار

بهدنبالاستفادهازرانتپدرشنبوده
فرهاد  د ژپســند  ،وزیر اقتصاد  و د ارایی تاکید  کرد : ما از این شرایط 
متالطم عبور خواهیم کرد  بد ون این که آثار تورمی د اشــته باشیم 
.سیاست های اقتصاد ی متکی به فرد  نیست و باید  با یک کار و خرد  
جمعی صورت گیرد .سعی ما د ر مجموعه د ولت این است که شرایط 
موجود  را بهبود  و سامان ببخشــیم. رکود  از نظر تئوری اقتصاد ی 
د ارای شــرایط خاص است، ما از این شرایط متالطم عبور خواهیم 

کرد  بد ون این که آثار تورمی د اشته باشیم.

حجت االســالم والمســلمین مجتبی ذوالنور د ر نشست سیاسی 
مد رســه علمیه امام عصر )عج( گفت: باید  مرد م به جان مسئوالن 
بیفتند ، و یقه آنها راگرفته و از آنها بازخواســت کنند ، چون د ر این 
صورت مد یران می فهمند  که صند لــی مد یریت برای آنها نه تنها 

سود  ند ارد ، بلکه مایه عذاب آنها شد ه و باید  به همه پاسخ بد هند 

مردم باید به جان مسئوالن 
بیفتند و یقه شان را بگیرند!

از شرایط متالطم امروز عبور خواهیم کرد

 به اروپا دل خوش کنیم یا نه ؟

آیت اهلل جواد ی آملی، مرجع تقلید  شیعه با تصریح به اینکه نهال فروشی ابد ا به مصلحت 
حوزه نیســت، گفت: اگر می خواهیم حوزه علمیه موفقی د اشته باشیم باید  جلوی خروج 

اســتعد اد  های د رخشان را از حوزه و اشــتغال آن ها به مشاغل غیر علمی را بگیریم، باید  
حوزه را پد رانه اد اره و مد یریت کنید . 

پدرانهادارهومدیریتکنید

بایدتبریکگفت

بهاینملترشید،فهیم،شجاعوآگاهبهزمان

پژوهشــی  معــاون  نــد ری  کامــران 
پژوهشــکد ه پولی و بانکــی گفت: حل 
بحران تورم د ر ایران نیازمند  تغییر نگاه 
حاکمیت به مســاله اقتصاد  و استقالل 

بانک مرکزی است.
د ر صورتی بحــران اقتصــاد  ایران که 
همان تورم اســت، حل می شــود  که 
نگاه حاکمیــت به نفــت تغییر کند  و 
اســتقالل بانک مرکزی را به رســمیت 
بشناســد .تورم نه د ر چهــار د هه ، بلکه 
سالهاست گریبان اقتصاد  ایران را گرفته 
بحران تورم هنوز د ر اقتصاد  حل نشد ه 
اســت. اگر ابزار نفت و بانک مرکزی را 
از د ولــت ها یا به عبارت د یگر مجموعه 

حاکمیت بگیریــم ، تغییراتی جد ی د ر 
عرصه سیاســت گذاری رخ خواهد  د اد 
با رشــد  بــاالی نقد ینگی  ایران  امروز 
روبروست،  مد یریت نقد ینگی د ر جامعه 
د ر واقــع با بانک مرکزی اســت اما اگر 
انتظار مد یریــت از این نهاد  وجود  د ارد  
باید  بــه آن قد رت و اقتــد ار الزم د اد ه 
شود .بانک مرکزی د ر ایران هیچ گاه نه 
به لحــاظ قانونی و نه د ر عمل از اقتد ار 
الزم هیچ گاه برخــورد ار نبود ه بنابراین 
حاکمیت برای پیشــبرد  برای اهد اف و 
مقاصد  سیاســی خود  معموال متوســل 
به رشد  نقد ینگی شــد ه و با خلق پول 
و اعتبار د ست به انجام امور زد ه است .

اعتیادبهخلقپولودرآمدنفت
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پرویز افشار ســخنگوی ستاد  مبارزه با مواد  
مخد ر از عد م پرد اخت هزینه د رمان معتاد ان 
بی بضاعت انتقاد  کرد  و گفت: که به آنها معتاد  
متجاهر گفته می شــود  از آن د سته افراد ی 

هستند  که مزمن بود ن بیماری شان بیش از 
د یگران است.متاسفانه نگاه برخی از مد یران 
اجرایی، سیاســی، مد یریتی و ... به د رمان 
اعتیاد  اشتباه است، این افراد  تصور می کنند  
برای اینکه فرد  معتاد ی د رمان شود ، باید  او 
را د ر یک غسال خانه غسل د اد  و از آن پس 
آن فرد  بیمار پاک می شود ، د ر حالی که این 
نگاه کامال ساد ه انگارانه است؛ د رباره معتاد ان 
بــه ویژه آنهایی که آخر خط هســتند  یا به 
اصطالح معتاد  متجاهر خواند ه می شوند ، 3 
یا ۶ ماه که ســهل است، اگر سال ها هم د ر 
مرکز نگهد اری شــوند ، بد ون اینکه به همه 
نیازهای آن ها توجه نکنیم میزان برگشــت 
مجد د  این افراد  به اعتیاد  باالســت.د ر د نیا 
د ر بهترین شرایط میزان موفقیت د ر د رمان 
اعتیاد  بین 4۰ تا 5۰ د رصد  اســت، اگر این 
شــرایط برای معتاد ان فراهم نباشد  به ویژه 

برای معتاد ان متجاهر میزان موفقیت کمتر 
از ۲۰ د رصد  خواهد  بود .متاسفانه د ر اجتماع 
این افراد  فشار اقتصاد ی، د سترسی آسان به 
مواد ، فشار گروه های همسان و ... همچنان 
وجــود  د ارد  .۲5 تا 3۰ د رصد  افراد ی که به 
عنوان معتاد  متجاهر شناخته می شوند ، اصال 
اعتیــاد  ند ارند .همه افراد ی که د ر جامعه به 
اســم معتاد  متجاهر می شناسیم همه معتاد  
متجاهر نیستند  و برخی از آنها اصال اعتیاد  
ند ارند  یعنی مجموعه ای از معتاد ان متجاهر 
آخر خط، کــود کان خیابانی، زنان خیابانی 
متکد یــان، ولگرد ان، بیمــاران مزمن روانی 

کارگران.
براســاس قانون معتاد ان متجاهــر افراد ی 
هســتند  که اعتیاد  د اشته و اصرار بر اعتیاد  
د ارند  و علیرغم فراهم شــد ن زمینه د رمان 
کماکان تمایــل به مصرف مــواد  د ر انظار 

عمومی د ارند  براســاس این تعریف معتقد م 
آمار معتاد ان متجاهر د ر ســطح شهر تهران 
از ۷ هــزار تا 1۲ هزار اســت و بیش از این 
نیستند .براســاس ماد ه 15 قانــون، وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اســت 
زمینه د رمان معتاد انــی که نیازمند  د رمان 
هستند ، اما بضاعت و استطاعت مالی ند ارند  
را فراهــم کند  و باید  هزینه د رمان این افراد  
د ر بود جه ســنواتی د ید ه شود ، اما د ر حال 
حاضــر هزینه د رمــان این افــراد  پرد اخت 
نمی شــود  و این افــراد  معتاد  هــم د رمان 
نمی شوند  و هزینه بیشــتری به کشور وارد  
می شود . اگر این بود جه فراهم شود  بی شک 
معتاد ان متجاهر بسیار کم خواهند  شد .هیچ 
امکانی را فراهم نمی کنیم و می گذاریم این 
افراد  به انتها و آخر خط برســند  و بعد  تازه 

می خواهیم اقد ام کنیم.

محمد رضا پورابراهیمی ،رییس کمیســیون اقتصاد ی مجلس 
شــورای اســالمی با تاکید  بر لزوم اختصاص هرچه سریع تر 
بســته های حمایتی به مشــموالن گفت: با توجه به افزایش 
قیمت ها د ولت می تواند  حقوق ها را د ر ســه ماهه آخر ســال 
افزایــش د هد  کما این که د ولت برای ســال آیند ه هم برنامه 

پیشنهاد ی د ارد . 
د ولت اعد اد  و ارقامی را از محل مابه التفاوت نرخ ارز شناسایی 
کرد ه و قرار است بسته های حمایتی را از محل این اعتبارات 

اختصاص د هد . 
ما هم از تاخیر د ر اختصاص بســته های حمایتی گالیه د اریم 

چون قرار بود  این اتفاق یک ماه گذشــته رخ د هد . امید واریم 
هرچه سریع تر عملیاتی شود . قرار است بسته های حمایتی د ر 
قالب اعتبار به خانواد ه ها یا ســبد  کاالیی د اد ه شود  این ارقام 

فقط مختص خرید  کاال است.
د ولــت بــرای افزایش حقوق د ر ســال جــاری می تواند  د ر 
حــوزه اختیاراتــش عمل کنــد ، ولی برای ســال آیند ه باید  
تمامــی این مــوارد  را د ر بود جــه قید  کند  البتــه که د ولت 
برنامــه پیشــنهاد ی خود  را برای ســال آیند ه آمــاد ه کرد ه 
 مــا هــم اعــد اد  و ارقــام محاســباتی د اریم که ان شــاءاهلل 

تصویب شود .

گالیه  از بسته های 
حمایتی 

محمد  حســینی عضو کمیســیون برنامه، بود جه و محاســبات مجلس 
گفت: طبق حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، افزایش حقوق و 
د ســتمزد  باید  متناسب با تورم هر سال صورت گیرد ، از آنجایی که تورم 
د ر ســال ۹۷ از تک رقمی به ۲ رقمی رسید ه است، انتظار می رود  حقوق 
ســال آیند ه افزایش چشمگیری پید ا کند . د ولت د ر نظر د ارد  حقوق های 
سال آیند ه را بین ۲۰ تا ۲5 د رصد  و به صورت پلکانی افزایش د هد  مانند  

سال ۹۷ حقوق اقشار پرد رآمد  افزایشی نخواهد  د اشت.

وعد ه افزایش 25 د رصد ی حقوق  

براســاس آمار؛ روزانه بیش از سه میلیون مسافر از طریق 
متروی تهران جابجا می شوند  آماری که می تواند  پایتخت 
را به توســعه پاید ار شهری رساند ه و بسیاری از تصمیمات 
مد یران و مســئوالن شــهری را برای د اشتن پایتختی هم 
تراز شــهرهای توســعه مد ار د نیا به واقعیت نزد یک کند . 
سالهاست چهره متروی تهران با د ستفروشان عجین شد ه و 
تصمیمات مقطعی مد یران شهری هم نتوانسته ظاهر بصری 
این وسیله مهم حمل و نقل عمومی را از حضور آنها حفظ 
کند .تصمیم به ایجاد  بازارهای روزانه و شــبانه برای د ست 
فروشان و بساط گستران یکی از راه هایی بود  که شهرد اری 
برای ساماند هی د ستفروشــان مترو پیشنهاد  د اد  که البته 
با مخالفت عد ه ای از اعضای شــورای شــهر مواجه شد  با 

این توجیه که ســاماند هی د ستفروشان به معنای پذیرش 
آنهاست د رحالیکه اساسا حضور آنها د ر مترو و سایر اماکن 
عمومی نباید  قابل پذیرش باشد .با این حال تصمیم به بهبود  
وضعیت متروی تهران و چاره اند یشــی برای ســاماند هی 
د ستفروشان آن حاال به استاند اری تهران رسید ه و مسئوالن 
اجتماعی اســتاند اری به د نبال ارائه راهکارها و هماهنگی 
د ســتگاه ها برای رفع این موضوع شهری هستند .کارگروه 
آســیب های اجتماعی اســتاند اری تهران به طور منظم به 
رصد  و بررسی وضعیت آسیب های استان د ر ابعاد  مختلف 
می پرد ازد  و تاکنون تصمیمات مهمی د ر بخش های مختلف 
از جمله بهبود  وضعیت زنان سرپرست خانوار، کود کان کار 

متکد یان و سایر افراد  جامعه اتخاذ شد ه است.

رئیس قبیله سرخ پوست ها زنگ زد  به اد اره هواشناسي و گفت 
امسال زمستان چطور اســت؟اد اره هواشناسي گفت: مثل هر 
سال برف مي بارد . رئیس قبیله به افراد ش گفت: بروید  و هیزم 
بیاورید . چند تا ایراني آن د وروبر بود ند  که د اشتند  پوشک انبار 
مي کرد ند . وقتي سرخ پوست ها ایراني ها را د ید ند ، پرسید ند : چرا 
پوشک جمع مي کنید ؟ زمستان د ر راه است و باید  هیزم جمع 
کنید . یکي از ایراني ها گفت: چون بحران آب اســت و آب قطع 
است و اگر قطع باشــد  قصه مي شود .یکي از سرخ پوست ها که 
مي خواســت هیزم جمع کند ، اما متوجه شــد  چون آب قطع 
اســت، ایراني ها د ارند  پوشک جمع مي کنند ، براي همین جاي 
هیزم، د وتا پوشــک خرید  و برد  خانــه. ایراني ها هم که د ید ند  
هیزم د ارد  کم مي شــود ، ســریع هرچي د رخت بود  را تبد یل 
به هیزم کرد ند  و برد ند  خانه انبار کرد ند .وقتي سرخ پوســت ها 
برگشــتند  قبیله، رئیس قبیله د ید  که هیچــي هیزم ند ارند  و 

جاش یک عالم پوشک آورد ه اند .
پرسید : چرا جاي هیزم، پوشک آورد ه اید ؟

سرخ پوست ها گفتند : چون ایراني ها مي گویند  آب قطع است و 
زمستان سختي د ر پیش است.

رئیــس قبیله زنگ زد  به اد اره هواشناســي و گفت: زمســتان 
امسال چقد ر سخت است؟

رئیــس اد اره هواشناســي گفت: زمســتان را ول کنید . بروید  
د الرهاي هشــت هزارتوماني را که بهتــان فروخته اند  ۲۰ هزار 
تومان، سریع بیاورید  و بفروشید  1۰ هزار تومان. بعد  ریال هایتان 
را بیاورید  توي بورس، چون شــرکت هاي پوشک سازي رفتند  

توي بورس. 
رئیس قبیله به افراد  قبیله اش گفت: پوشــک ها را ببرید  بریزید  
توي بازار. با پولي که مي گیرید ، ســکه طال بخرید ، چون معلوم 
نیست چه خبر اســت. ایراني ها که د ید ند  سرخ پوست ها د ارند  
سکه مي خرند ، ســریع خانه هایشان را فروختند  تا سکه بخرند 
اما هرکي مي  رفت بازار ســکه بخرد ، د ســتگیر مي شــد . باران 

ســختي هم بارید  و هیزم هاي توي انبار را آب برد اشت. براي 
همین ایراني ها هرچي د اشتند  فروختند  تا وثیقه بگذارند .

رئیــس قبیله زنــگ زد  به اد اره هواشناســي و گفت:  وضعیت 
زمستان چطور خواهد  بود ؟

رئیس اد اره هواشناســي گفت: صد د رصد  عصر یخبند ان د ر راه 
است، چون هرچي جنگل توي ایران بود ه، قطع کرد ند  و جاش 
د ارند  برج مي ســازند . رئیس قبیله افراد ش را صد ا زد  و گفت: 

سکه ها را ببرید  بفروشید  و بخاري بخرید . اوضاع خراب است.
ایراني هــا که جنگل ها را خــراب کرد ه و برج ســاخته بود ند  
متوجه شــد ند  اوضاع خراب است و آب هم قطع است. هرچي 
پول د اشــتند  المبورگیني خرید ند  که اگر حاال که د یگر کاري 
نمي تواننــد  بکنند ، حد اقل حالش را ببرنــد  و بتوانند  د وتا الیو 

توي اینستاگرام بگذارند .
رئیس قبیله سرخ پوســت ها زنگ زد  به رئیس اد اره هواشناسي 
جهاني و گفت: پس چي شــد ؟ اینها چــرا د ارند  المبورگیني 

مي خرند ؟
رئیس اد اره هواشناســي جهاني د رحالي که د اشــت با ســلین 
د یون حرف مــي زد ، گفت: یوهاهاهــا... یوهاهاها... من خود م 
مي خواســتم المبورگیني وارد  کنم و بفروشم، ولي مرد م پول 

ند اشتند ، این  طوري من ماشین هام را فروختم.
رئیس قبیله سرخ پوســت ها که با چنین صحنه اي مواجه شد ، 
افــراد  قبیله اش را صــد ا زد  و گفت: من تــو کار اینها ماند ه ام 
فرزند انم و د یگر هیــچ تحلیلي ند ارم. با اجازه تان من د وتا موز 
برمي د ارم و مي روم د ر افق گم مي  شوم.افراد  قبیله گفتند : حاال 

ما د الرهایمان را چه کار کنیم؟ چطوري زند ه بمانیم؟
رئیس قبیله گفت: شما اجازه مي د هید  من این همه د الر خرج 

کنم که شما چند  روز بیشتر زند ه بمانید ؟
افراد  قبیله گفتند : نه... نه... . 

رئیس قبیلــه گفت: پس د الرهایتان را من با خود م مي  برم که 
بــا محمود رضا خاوري قمار کنــم و با آن بابایي که د کل نفتي 

خورد  جوجه بزنیم و با رئیس ســکه ثامــن که هفته پیش از 
کشور خارج شد ، براي شما توي ماهواره راهکار عبور از بحران 
بد هیم. افراد  قبیله زارزار گریه کرد ند  و گفتند : پس رئیس اد اره 
هواشناسي جهاني چي؟رئیس قبیله گفت: او د ارد  یک کمپین 
تشــکیل می د هد  که وارد  انتخابات شود . بروید  پروژه بگیرید  

و حال کنید .
جمع بند ي

سوفیا... عشــقم... هي مي گویي چرا من هذیان مي گویم؟ هي 
مي پرســي چرا من قاطي کرد ه ام؟ خب عشــق من... تو جاي 
مــن... یک پا روي د الر، یک پا روي پوشــک و رب، آیا ُســر 
نمي خوري؟عاشق هذیان گوي تو؛ مید ون د وم.این مطلب را ما 

ننوشتیم پوریا عالمی نوشت.

قصهعجيبسرخپوستهاوايرانیهاوهيزموپوشک

مسئولانمیگذارندمعتادانبهآخرخطبرسند

ساماندهیدستفروشانمترو

مشــاهد ات مید انی حاکی است 
برخــی از نانوایی هــا قیمت نان 
لــواش را از ۲1۰ تومان به ۲5۰ 

تومان افزایش د اد ه اند . 
اد عای این نانوایان برای افزایش 
قیمت نان این بود  که قیمت آرد  
گران شد ه است و د یگر با قیمت 
قبلی پخت نان برای آن ها صرف 

ند ارد . 
گفتنی است هنوز هیچ مجوزی 
بــرای افزایــش قیمت نــان به 
نانوایــان د اد ه نشــد ه و برخی از 
نانوایان ســطح شــهر تهران د ر 
حرکتی خود ســرانه و د ر ســایه 
عــد م نظارت، اقد ام بــه افزایش 

قیمت نان کرد ه اند . 

د ر ۲ آبان مــاه 13۹۷ بود  که رئیس 
جمهور بخشنامه ســال 13۹8 را به 
د ســتگاه های اجرایی ابالغ نمود . د ر 
بخشــی از ضوابط مالی ناظر بر تهیه 
و تد وین الیحه بود جه  سال ۹8 آمد ه 
بــود  که افزایش حقوق و د ســتمزد  
مشــمولین قانون کار و مستمری ها 
۲۰ د رصد  تعیین گرد د . سه انتقاد  به 
این پیشنهاد  د ولت می توان وارد  کرد .

 اولین انتقاد : این اســت که حقوق 
کارگــران باید  از ســوی کارگران و 
کارفرمایان پیشــنهاد  گــرد د  و این 
موضــوع د ر شــورای عالــی کار به 
تصویب برســد . د ر این بین د ولت و 
وزارت کار هم بایــد  به عنوان یکی 
از ارکان سه جانبه د ر تعیین حقوق 
کارگران نقش آفرینی کنند . پس این 
د ولت نیســت که به تنهایی تعیین 
کنــد  که حقوق کارگــران مثاًل ۲۰ 

د رصد  افزایش یابد .

د ومین انتقاد : این است که به فرض 
آن کــه د ولت بتواند  این کار را انجام 
د هد ، آیا افزایش ۲۰ د رصد ی حد اقل 
حقوق و د ســتمزد  برای سال آیند ه 
می تواند  کاهش قد رت خرید  کارگران 

د ر سال جاری را جبران کند ؟
انتقاد  سوم: اینکه طبق پیش بینی 
کارشناســان نرخ تورم تا پایان سال 
جاری بــه بیش از ۲۰ د رصد  خواهد  
رسید  و این د ر حالی است که د ولت 
اعالم کرد ه حقوق و د ستمزد  کارگران 
تنهــا ۲۰د رصد   آیند ه  برای ســال 

افزایش یابد !
این موارد  نشــان می د هد  که د ولت 
اگر می خواهد  به کاهش قد رت خرید  
کارگران کمک کند  اوالً باید  د ر حیطه 
وظایف خود  عمل کند  و ثانیاً باید  این 
کمک واقع گرایانه تر باشد  تا بتواند  
 این کاهش قد رت خرید  کارگران را 

جبران نماید .

  بعضی از نانوایان خودسر 

انتقاد  به پیشنهاد  افزایش حقوق کارگران



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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مد یرکل امور سیاسی و انتخابات اســتاند اری سمنان از قرارد اد های یک 
ماهــه به عنوان یک نقــص عمومی د ر فضای کاری امــروز کارگران نام 
برد  و گفت: کارگران چنانچه اعتراض و یا شــکایتی کنند  متاســفانه از 
ســوی برخی کارفرماها با تهد ید  به اخراج روبرو می شوند .سعید  متقی د ر 
همایشی که به مناسبت ســالروز تصویب قانون کار از سوی خانه کارگر 
اســتان برگزار شــد ، اظهار کرد : جد ای از انعقاد  قرارد اد های یک ماهه با 
کارگران د ر برخی واحد ها، برخی کارفرماها به واســطه برخی نواقص د ر 
این شــرایط حد اقل های حقوقی را برای کارگــران د ر نظر می گیرند  و از 
این رو سفره معیشت کارگران کوچکتر می شود .اصالح قانون کار با هد ف 
انعطاف بیشــتر و ارتقاء قانون کار باید  با اولویــت تامین منافع کارگر و 
کارفرماها پیگیری شود .بعد  از انقالب د ر ۲۹ آبان ماه ۶۹ قانون کار تصویب 
شــد  اما با گذر زمان این قانون نیازمند  اصالحاتی است. به نظر می رسد  
نقص عمد ه این قانون وجود  ساز و کارهایی است که به انعقاد  قرارد اد های 
کوتاه مد ت انجامید ه و از این رو برخی کارفرماها، کارگران را با تهد ید  به 
اخراج واد ار به پذیرش آن می کنند .خد مت رسانی بیشتر و تقویت اعتماد  

عمومی باید  د ر این شرایط د ر د ستور کار مسووالن قرار گیرد .

تفاوت اعتراض کارگران هفت تپه با سایر اعتراضات به مسأله 
خصوصی سازی این شرکت بسیار بزرگ مربوط می شود . هد ف 
از خصوصی سازی این است که  د ر د رجه اول باید  شرکت ها 
را به افراد  کارد ان و د ارای سابقه مفید  د ر موضوع واگذار کرد .
همچنین کارگران د ر نقش پیــچ و مهره و کامیون کارخانه 
نیستند ، بویژه د ر کارخانجات و شرکت های بزرگی که نوعی 
حس تعلق و حتی هویت نسبت به کارخانه نزد  کارگران است 
و آنان به نحوی احســاس مالکیت می کنند  باید  د ر واگذاری 

شــرکت ها نه تنها منافع، بلکه نظرات کارگران را نیز لحاظ 
کرد . د ر نیشکر هفت تپه اعتراض اصلی به چگونگی واگذاری 
و مد یریت ضعیف تر صاحبان فعلی نسبت به مد یریت د ولتی 
پیش از آنها اســت. بعالوه ریشــه اعتراض نسبت به وارد ات 
بی رویه شــکر د ر د وره احمد ی نژاد  اســت که کارخانه را با 
بحران مواجه کرد  و حتی سوءظن آنان را برانگیخته که نکند  
اصل این وارد ات با هد ف زمین زد ن این شــرکت بود ه است. 
متأسفانه از همان برنامه اول که خصوصی سازی ها انجام شد 

بیشــتر با هد ف توزیع رانت اجرایی شــد  و این کار، به اصل 
این اید ه ضررهای بزرگی زد ه است.این مطلب را ما ننوشتیم 

عباس عبد ی  تحلیل گر اقتصاد ی د ر ایران نوشت.

کارگران زیر تیغ انددربارهاعتراضاتکارگرانهفتتپه

شالق، حبس و جزای نقدی در انتظار متخلفان
فیاض شجاعی د اد ســتان د یوان محاسبات، گفت:زمان اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان ۲۶ آبان است و عمد ه بازنشستگان پست خود  
را ترک کــرد ه اند .ماد ه ۲ قانون مد نی تاکید  می کنــد  که قانون 15 روز 
پس از انتشــار د ر روزنامه رسمی الزم االجرا است که این حکم کلی برای 
الزم االجرا شــد ن قوانین اســت و د ر انتهای ماد ه استثنایی بر این اصل 
قائل شــد ه و تاکید  کرد ه که مگر د ر خود  قانــون برای موعد  اجرا تعیین 
تکلیف شد ه باشد .بازنشستگانی که پست خود  را ترک نکرد ه باشند  مشمول 
حکم تصرف غیرقانونی د ر وجوه اموال د ولتی هستند  یعنی باالترین مقام 
اجرایی نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی د ر وجوه اموال د ولتی هستند .

همچنین مسئوالن ذی مد خل د ر پرد اخت به این افراد  که اعم از باالترین 
د ســتگاه اجرایی و ذی حسابی ها نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی د ر 
اموال د ولتی می شــوند  که مجازات تصرف غیرقانونی د ر اموال د ولتی د ر 
ماد ه 5۹8 قانون مجازات اسالمی بیان شد ه است که اعم از شالق، حبس 
و جزای نقد ی می شــود .افراد  د ارای حتی یک روز سابقه بازنشستگی نیز 

شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوند .

به خواست همسرم از دولت کنار رفتم!

  حاضر بود نصف حقوقش 
را  به سازمان برگرداند

د ســتیار ســابق رئیس جمهور د ر امور 
اقتصاد ی: راستش د ر طول د ولت یازد هم 
بــه د فعــات تصمیم به خــروج از د ولت 

گرفتم. همسرم همیشه به من توصیه می کرد  
که اگر معتقد ی که مشکالت کور به این 

اند ازه جد ی است و حتی مختصری هم 
می توانی موثر باشی اد امه بد ه. جمعه ها 
که گاهی به اتفــاق بیرون می رفتیم، 
بــاب د رد  و د ل را بــاز می کــرد م و 
از مســائل و مشــکالت می گفتم و 
معموال غر می زد م که خســته شد م 

و می خواهم هرچه زود تر خارج شوم؛ اما 
او معتقد  بود  اگر این امــکان وجود  د ارد ، 
نباید  از د ولت خارج شد . د ر این شرایط به 
شد ت احســاس فشار می کرد م. اما از شما 

چه پنهان ایشان د ر د ولت د وازد هم از همان 
ابتد ا به من توصیه می کرد  که مشخص است 

نمی توانی موثر باشی و بهتر است به کار های 
د انشــگاهی برگرد ی. هرکس روحیاتی د ارد  و 

د ر مجموع حضور د ر د ولت با روحیه من ســازگار نیست. همواره انتخاب 
خود م حضور د ر د انشــگاه و تحقیق و تد ریس بــود ه و برای من بهترین 
اوقات همیشه زمانی بود ه که سر کالس بود ه ام و راستش همواره از حضور 

د ر د ولت ها احساس فشار می کنم. 

علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی د ر مراسم تشییع مرحوم 
سید تقی نوربخش مد یرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مرحوم تاج الد ینی 
معاون پارلمانی این ســازمان که د ر بیمارســتان میالد  و با حضور معاون 
رئیس جمهور و جمع کثیری از مســئوالن و نمایند گان مجلس برگزار شد  
د رباره مرحوم نوربخش، اظهار کرد : او مد یری بود  که هوش سرشاری د اشت و 
بسیار برای بازنشستگان و جامعه تأمین اجتماعی د لسوزی می کرد . وی اد امه 
د اد : گواه می گیرم که مرحوم نوربخش هیچ وقت نگاهی به اموال ســازمان 
تأمین اجتماعی ند اشت و د ر زمانی سازمان تأمین اجتماعی را با آن وضعیت 
تحویل گرفت و توانســت با مؤلفه اخالق محوری مد یریت این ســازمان را 
انجام د هد . مرحوم نوربخش حتی حاضر بود  نصف حقوق خود  را به سازمان 
برگرد اند  به طوری که د ر نامه ای که به بند ه نوشت و فقط نیز ما د و نفر د ر 
جریان این مسأله بود یم، د رخواست کرد ه بود  که این کار صورت گیرد  و امروز 
نیز این نامه را با خود م د ر این مراسم آورد م.۲4 آبان ماه سالجاری ، سید تقی 
نوربخش مد یرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور و عبد الرحمن تاج الد ین 
معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی بر اثر سانحه رانند گی جان خود  را از 
د ست د اد ند . علت فوت اعالمی از سوی پزشکی قانونی صد مات متعد د  بد نی 

و عوارض ناشی از آن د ر اثر اصابت جسم سخت عنوان شد ه است.

پوری حسینی رییس سازمان خصوصی 
ســازی از واریز سود  سهام عد الت پنج 
میلیون و 3۰۰ هزار نفر افراد  مشــمول 
تحت پوشش کمیته امد اد  و بهزیستی 
کشــور خبر د اد .  برای د ومین ســال 
متوالی ســود  ســهام عد الت از شرکت 
های سرمایه پذیر وصول و به مشموالن 

پرد اخت می شود . 
امســال د ر نخستین روز آذر و همزمان 
د ومیــن نوبت ســود  ســهام عد الت به 
حساب مشــموالن واریز شــد ه است.
پارســال د ر نوبت اول یک سوم سود  به 
تمامی مشموالن پرد اخت شد  اما امسال 
سیاســت بر این اســت که  سود  سهام 
بصورت گروهی و کامل تســویه شود .
سال گذشــته 15۰ هزار تومان سود  به 

مشموالن د ارای یک میلیون تومان سهام 
پرد اخت شــد  و اغلب این مشموالن از 

محل تخفیف است؛ بنابراین عزیزان د ر 
کمیته امد اد  و بهزیستی از این تخفیف 

برخورد ار هستند .سال گذشته نوبت اول 
5۰ هــزار تومان و نوبت د وم 1۰۰ هزار 
تومان ســود  به این مشموالن پرد اخت 
شد  که خیلی جلوه نکرد .امسال از ابتد ا 
1۷5 هزار تومان به حســاب کم د رآمد  
ترین اقشار یعنی مشموالن زیرپوشش 
نهاد های حمایتی مانند  کمیته امد اد  و 
بهزیســتی واریز و به مرور هر ماه یا د و 
ماه یکبار پس از د ریافت پول از شرکت 
های سرمایه پذیر ســود  سهام به بقیه 
اقشار مشمول جامعه به نوبت پرد اخت 
خواهد  شــد .د ر حال حاضر تنها ســود  
ســهام عد الت مد د جویان کمیته امد اد  
و مســتمری بگیران سازمان بهزیستی 
واریز و ســود  بقیه اقشــار جامعه هنوز 

پرد اخت نشد ه است.

بالاخره؛سودسهامعدالتواریزشد

قاضی ناصر سراج ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور د ر 
مراسم ختم نوربخش مد یر عامل سازمان تامین اجتماعی  
 با بیــان اینکه بازنشســتگان تا 15 آذرمــاه می توانند  
د ر ســمت های خود  باقی بمانند ، گقت: د ر صورت عد م 
کناره گیری، مســئول ســازمان و نهاد ی کــه اقد ام به 
پرد اخت حقوق به فرد  بازنشســته کند  د ستگیر شد ه و 

مورد  برخورد  قرار خواهد  گرفت.
د کتر نوربخش انســان شــریفی بود  که همواره د غد غه 
مــرد م د اشــت و حتــی یکبار نیــز به مــن گفته بود  
کــه بخشــی از حقوقش را کم کرد ه و بــه طبقه مرد م 
 اختصــاص د هیم. د رگذشــت ایشــان اند وهگین بود ه 

و ناراحتی فراوان شد .

دستگیرمیشود

مسئولیکهبهبازنشستگانحقوقدهد

شــریعتمد اری از زمــان حضورش د ر 
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ســه 
تصمیم مهم گرفته است؛  تصمیماتی که 
د ر همین مد ت کوتاه بازتاب گسترد ه ای 
را د ر بین عموم مرد م و جامعه مخاطب 

این وزارتخانه به د نبال د اشته است.
ضرب االجل یــک هفته ای برای حذف 
مد یــران چند  شــغله از هیــات مد یره 
شــرکتهای تابــع تامیــن اجتماعی و 
صند وق بازنشســتگی این  وعد ه ای بود  
که شریعتمد اری هنگام اخذ رای اعتماد  
د ر مجلس شــورای اسالمی د اد  و گفت 
که د ر صورت تصــد ی، کلیه معامالت 

بازنشســتگی و تامین  د ر صند وق های 
اجتماعــی را شفاف ســازی و بــه طور 

مکشوف د ر اختیار مرد م قرار می د هد .
اســامی  گام  اولین  د ر  شــریعتمد اری 
اعضــای هیات مد یــره و مد یران چند  
شغله د ر شــرکتهای تابعه وزارت کار را 
منتشــر کــرد  و د ر گام د وم به مد یران 
عامل سازمان تامین اجتماعی و صند وق 
بازنشستگی د ستور د اد  که ظرف مهلت 
یک هفته لیست مد یرانی که باید  حذف 
شوند ، تهیه کنند  و پیگیر این کار است.

از حل موضوعات و د غد غه های کارگری 
اســتقبال کرد .وزیر کار د ر روز اولی که 

د ر وزارت کار مســتقر شد ، با گروههای 
کارگــری، کارفرمایی، بازنشســتگان و 
تشــکل های مرد م نهاد  تشکیل جلسه 
د اد  تا نشــان د هد  به تعامل با تشــکل 
ها و شــنید ن صد ای گروهها و رعایت 
سه جانبه گرایی پایبند  است و سومین 
گام را یک هفته بعد  با تشــکیل جلسه 
شــورای عالی کار برد اشت و پیشنهاد  
ازســرگیری جلسات کمیته د ستمزد  را 

خود مطرح کرد . 
اعالم  اسامی هیات مد یره "شستا" نشان 
می د هــد  که نمی تــوان مطالبه جامعه 

برای روشنگری و شــفاف سازی را 

اعضای  اسامی  اکنون  ناد ید ه گرفت.هم 
هیــات مد یره و مد یران شــرکت های 
تابع و زیرمجموعــه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اعم از شســتا )شرکت 
اجتماعــی(،  تامیــن  ســرمایه گذاری 
صند وق  کشوری،  بازنشستگی  صند وق 
صند وق  فوالد ،   کارکنان  بازنشســتگی 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر، سازمان تامین اجتماعی و بانک 
توســعه تعاون د ر سایت رسمی وزارت 

کار قرار د ارد .

حذفمدیرانچندشغلهدروزارتکار

محســن رضایی ،د بیر مجمع تشــخیص مصحلت نظــام د ر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی د ر مراســم اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی گفت: شــهرهای کارآفرین و 
تشــکیل ایالت های اقتصاد ی، راهکار مقابله با تحریم آمریکا است. توسعه اقتصاد ی 
مانند  سکه ای است که یک طرف آن اقتصاد  خرد  و کالن و تجارت هست و د ر طرف 

د یگر آن کارآفرینی و محیط کسب و کار است.
این تخریــب وناکارامد ی د اخلــی بازارهای ما را از حالت تعاد ل خارج کرد ه اســت 
اما می توانیم با اســتفاد ه از فرصت این تحریم ها، از اتــکای به نفت واقتصاد  د ولتی 
وناکارامد ی اد اری که د ر این ســال ها د چار آن بود ه ایم رهایی یابیم. اگر نا امنی های 
اول انقالب و د فاع مقد س د ر د هه اول انقالب روی نمی د اد  و کارآفرینی اطالعاتی د ر 
کشور راه نمی افتاد  بزرگترین سازمان های اطالعاتی و د فاعی را نمی توانستیم د اشته 
باشیم. االن به چند ین کشور مشاوره د فاعی می د هیم. می توانیم از این تحریم های 

آقای ترامپ، ساختارهای غلط اقتصاد ی خود مان را اصالح کنیم. 
می توانیم از این تحریم ها مشــکالت کشــور را حل کنیم. ما بایــد  د ر ایران ایالت 
هــای اقتصاد ی را به وجود  بیاوریم و الزم نباشــد  همه مجوزها مورد  نیاز کارآفرینان 

را حتی برای شــهرهای د ور 
کنند .  تهران صاد ر  از  د ســت 
ما بایــد  شــهرهای کارآفرین 
د اشــته باشــیم. نظریه شهر 
کارآفریــن را اگر بــه وجود  
بیاوریم از این فشــار ظالمانه 
آمریــکا می توانیم یک فرصت 

بیاوریم.  پد یــد ه  د ولــت  برای 
د ولت به معنای هر سه قوه باید  

کارآفرینان  برای  مانع تراشــی  از 
پرهیز کند  و بنا را بگذارند  که د ر این 
شرایط و با تکیه بر همین د و مقوله 
می توانند  معجزه ای د ر اقتصاد  کشور 

ایجاد  کنند .

نظریهشهرکارآفرینآقایرضاییی
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بیمه ایران موفق 
شــد  شــرکت 
نی  د ا ســبد گر
بــه  را  آســال 
عنوان اولین شرکت سبد گرد ان سهام صنعت بیمه کشور تأسیس کند . شرکت توسعه 
کسب وکار سبا )هلد ینگ ســرمایه گذاری بیمه ایران( با هد ف تنوع بخشی به پورتفوی 
سرمایه گذاری خود  و مد یریت تخصصی پرتفوی بورس شرکت سهامی بیمه ایران، نسبت 
به تأسیس شرکت سبد گرد ان »آسال« اقد ام کرد ه است.شرکت های سبد گرد ان، میزان هر 
یک از د ارایی ها و زمان خرید  و فروش آنها را تعیین می کنند  به عبارت د یگر سبد گرد انی 
فرآیند ی است که طی آن فرد  خبره د ر امر سرمایه گذاری بر اساس خصوصیات، سطح 
ریسک پذیری و سرمایه هر سرمایه گذار، سبد ی مناسب او تشکیل د اد ه و به طور مستمر 

بر آن نظارت و اعمال مد یریت می کند.

مظلومین با اینکه مجوز خرید  و فروش سکه و ارز را ند اشته 
اســت با ایجاد  یک باند  ســازمان یافته بزرگ ترین شــبکه 
اخالل ارزی و خرید  و فروش بد ون مجوز ســکه را تشــکیل 
د اد ه و محمد  اسماعیل قاســمی معروف به محمد  سالم نیز 
یکی از اعضای این شبکه بود ه است و تراکنش مالی شخص 

اسماعیل قاسمی د ر این شبکه چهار هزار و هشتصد  و سی و 
چهار میلیارد  تومان بود ه است.وحید  مظلومین د ر این شبکه 
غیر مجاز حتی مالحظه ی زنان مسن د ر فامیل را نکرد ه و از 
حساب پیرزن هفتاد  و یک ساله مبلغ سه هزار پانصد  میلیارد  
ریال سوء استفاد ه نمود ه اســت.د ر اد امه تحقیقات مشخص 
شد  د ر شبکه وحید  مظلومین صد  و هفتاد  هزار تراکنش مالی 
د ر قالب د ویســت و نود  فقره حســاب به مبلغ چهارد ه هزار 
میلیارد  تومان بود ه اســت. از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه 
این گروه رد  و بد ل کرد ن غیر واقعی و صرفا شــفاهی قیمت 
ارز و ســکه بود ه است که نقش بســزایی د ر افزایش قیمت 
د اشته است شبکه مظلومین با خرید  و فروش عمد ه و کالن 
کاغذی و معامالت فرد ایی بازار ارز و ســکه را ملتهب نمود ه 

و از اقد امات غیر مجاز د یگر این شــبکه خروج منابع مالی به 
صورت غیر قانونی از کشــور بود ه اســت.د ر این پروند ه پس 
از اتمام تحقیقات و صد ور قرار مجرمیت و کیفرخواســت به 
استناد  مواد  قانونی از جمله مواد  1 و ۲ قانون مجازات اخالل 
گران د ر نظام اقتصاد ی کشــور پروند ه به شعبه د وم د اد گاه 
ویژه ارســال و بــا تعیین وقت و با حضــور وکال، متهمین و 
نمایند ه د اد ســتان رســید گی و طی د اد نامه مورخ ۹۷/۷/4 
اعضای د ســتگیره شد ه ی شــبکه وحید  مظلومین محکوم 
گرد ید نــد .و پس از قطعیت حکــم وحید  مظلومین و محمد  
اســماعیل قاسمی با رعایت تشــریفات قانونی سحرگاه روز 
چهارشنبه مورخ بیست و سه آبان نود  و هفت حکم اعد ام با 

حضور جمعی د ر تهران به مرحله اجرا د ر آمد .

عالقمند  به همکاری  د ر عراقایجاد مرکز دیجیتال در حمایت از مشاغل نوآورانه 
مجید  بختیاری، مد یر عامل بیمه رازی پیرامون فعالیت ها و محصوالت این شرکت به خبرنگار 
ما گفت: بیمه رازی با ایجاد  یک مرکز د یجیتال از مشاغل نوآورانه حمایت و برای این اشتغال 
ارزش ایجاد  می کند . امید وارم بیمه رازی به عنوان یک شرکت صد  د رصد  خصوصی بتواند  با 
رویکرد  نوآورانه و خالقانه کیفیت خوبی را د ر مد یریت ایجاد  کند  .تمامی شرکت های بیمه با 
یک برنامه خاص پیش می روند  و بیمه رازی به د نبال انجام یک کار اصولی و ارتباط بین بازار بیمه و بازار سرمایه 
و بازار پولی اســت، تا د ر این راســتا بتوانید  خد مات جد ید ی ارائه کند  ولی عملیاتی شد ن این امر کار چند ان 
ساد ه ای نیست و موفقیت د ر این راه نیازمند  راهکارهای جد ی است.د ر بحث صد ور بیمه های حمل و نقل تا 
حد ود ی فعال شد ه ایم و تمایل زیاد ی به فعالیت د ر بخش حمل و نقل هوایی و مسائل مرتبط به بیمه های اتکایی 
نیز د اریم؛ به عالوه د ر زمینه بیمه های اتکایی ظرفیت مناسبی د ر بیمه رازی وجود  د ارد  و از بابت افزایش سرمایه 
نیز اقد امات موثری د ر این بیمه صورت گرفته است.د ر آیند ه نه چند ان د ور شنید ه شد ن خبرهایی از همکاری 
بیمه رازی و بورس برای ایجاد  ابزارهای مالی خوشایند  خواهد  بود  و رابطه خوبی بین این بیمه و بازار سرمایه 
ایجاد  می کند . د ر بحث بیمه های مجازی اقد امات خوبی د ر بیمه رازی صورت گرفته که یکی از این موارد  حمایت 
از استارتاپ ها است؛ د ر این راستا قرار است هم برنامه ای برای توسعه د یجیتال د ر شرکت د اشته باشیم و به 
عالوه با ایجاد  یک مرکز برای این مشاغل جد ید  از نوآوری آن ها حمایت و برای این اشتغال ارزش ایجاد  کنیم.

یونس مظلومی مد یرعامل بیمه تعاون از د رخواست این شرکت از بیمه مرکزی 
برای کسب مجوز فعالیت د ر عراق به عنوان یکی از مهم ترین کشورهای هد ف 
صاد راتی ایران خبر د اد .د ر حال حاضر مســافران عراقی که وارد  ایران می شوند  
را تحت پوشش بیمه مسافرتی قرار می د هیم اما قصد  ما افزایش خد مات بیمه 
ای و پوشــش های آن د ر عراق است.صاد رات ۶.۶ میلیارد  د الری ایران به عراق 
طی هفت ماهه نخست ت از پوشش های الزم بیمه ای برخورد ار نبود ه است و 
اعضای اتاق بازرگانی با توجه به این ضعف، کمیســیون بانک و بیمه ای را د ر اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و عراق تشکیل د اد ند . د ر حال حاضر تباد ل مسافر بین ایران و عراق بسیار باالست و الزم است 
مســافران هر د و طرف د ر کشور مقصد  از پوشــش های بیمه ای الزم برخورد ار باشند  تا هزینه های 
پزشــکی و د رمانی آنها پوشــش د اد ه شود .عراق از نظر بیمه ای ضعیف است و بحث های بیمه ای د ر 
آن متد اول نیست ولی الزم است تا پروژه های شرکت های فنی و مهند سی ایرانی د ر این کشور تحت 
پوشــش های بیمه ای قرار د اشته باشد .طرف عراقی بیشتر تمایل د ارد  تا پرد اخت ها به د ینار صورت 
بگیرد  و بعضی از فعاالن اقتصاد ی اتاق بازرگانی نیز حتی از امکان اســتفاد ه از کارت های شــتابی و 

پرد اخت به ریال خبر می د هند .

گزارش های پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی 
ایران به صورت فصلی تهیه و منتشر می شود  نشان می د هد 
د ر یک ســال گذشته، مانع فساد  و سوءاستفاد ه افراد  از مقام 
و موقعیت اد اری د ر د ســتگاه های اجرایــی از د ید گاه فعاالن 
اقتصاد ی به مشــکل جد ی تری بر ســر راه کسب وکار ها 
تبد یل شد ه است. موریانه های فساد  بر پایه های اقتصاد  
ســالم نفوذ کرد ه اند  و عد م مبارزه جد ی با فســاد  د ر 
این چند  ســاله باعث شد ه اســت تا پایه های اقتصاد  
سالم، نحیف تر از گذشــته شوند .شاید  محیط کسب و 
کار کشــورمان از جانب تحریم های آمریکا، ضربه هایی 
را خورد ه باشــد  و برخی موانع ایجاد  شــد ه بر سر راه 
کسب و کار ها د ر نتیجه تحریم های آمریکا به وجود  آمد ه 

باشد ؛ اما بیشــتر این موانع نیز ارتباطی به تحریم های آمریکا 
ند اشته و ند ارد  و ریشه این موانع و مشکالت به عوامل د اخلی 
بازمی گرد ند  و از این موانع می تــوان با عنوان خود تحریمی ها 
یــاد  کرد .د ر فهرســت ۲8 مؤلفه تأثیرگذار بر محیط کســب 
و کار، از این د ســت خود  تحریمی ها کم نیســتند . به عنوان 
نمونه یکی از این خود تحریمی ها، فســاد  و سوءاستفاد ه افراد  
از مقام و موقعیت اد اری د ر د ســتگاه های اجرایی می باشــد .

بررســی گزارش های پایش محیط کسب و کار د ر یک سال و 
نیم گذشته نشــان می د هد ، از د ید گاه فعاالن اقتصاد ی مانعی 
به نام فســاد  و سوءاســتفاد ه افراد  از مقام و موقعیت اد اری د ر 
د ســتگاه های اجرایی، رفته رفته به مانع جد ی تری بر سر راه 

کسب و کار ها تبد یل شد ه است.

رییس بانک مرکــزی امروز از 
چند  صرافی د ر خیابان فرد وسی 
کــرد . بازد یــد   و جمهــوری 

بانک  رییس  عبد الناصر همتی 
مرکزی ســاعتی قبل با حضور 
د ر خیابان فرد وســی به صورت 
ســرزد ه از چند  صرافی بازد ید  
کــرد  و از نزد یــک د ر جریان 
مراود ات بازار آزاد  ارز قرار گرفت 
و با چند  صراف نیز گفت و گو کرد .همتی د رجریان بازد ید  سرزد ه خود  از صرافی 
های خیابان فرد وســی د ر گفت وگوی رو د ر رو با صراف ها از نزد یک د ر جریان 
مشکالت و مسائل صرافی ها قرار گرفت. اقد ام شایسته رئیس کل بانک مرکزی 
برای حضور د ر بازار ارز آنهم بد ون هیچ مقد مه ای را باید  جزو اولین های تاریخ 
ریاست بانک مرکزی برشمرد .نکته مهم د ر حین بازد ید  همتی از خیابان فرد وسی 
این بود  که اکثر صرافی های خیابان فرد وسی و جمهوری تابلوهای فروش خود  را 

با قیمت صرافی بانک ملی یکی کرد ند  و به همان قیمت فروش د ارند .

ســرد ار رحیمی گفت: با اشــراف اطالعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص شد  
تعــد اد ی از صرافی ها کارت ملی بالغ بــر 18۰۰ نفر را به قیمت 3۰ تا 5۰ هزار 
تومان اجاره کــرد ه و با کارت آنها د الر د ولتی د ریافت کرد ه و د ر بازار به قیمت 
آزاد  فروخته اند . این صرافی ها از نیمه د وم سال گذشته این فعالیت را شروع کرد ه 
بود ند  که بررســی های پلیس حکایت از آن د ارد  که ۲ میلیارد  د الر توسط این 
صرافی ها و به واسطه اجاره 18۰۰ کارت ملی از افراد  معتاد  و بیکار د ریافت کرد ند .

تخلف  میلیارد دالری با کارت ملی اجاره ای

نخستین سبدگردان سهام 

ولی اهلل سیف پس از گذشت حد ود  چهار ماه 
از پایان ریاست بر بانک مرکزی، د ر خصوص 
آیند ه بازار ارز گفت: اگر منظورتان آیند ه نرخ 
ارز اســت، مطمئنا با توجه به تعد اد  بی شمار 
احتماالت د ر آینــد ه چنین پیش بینی  قابل 
انجام نیســت. فرض من این است که منظور 
بیــان باید  ها و نباید  ها د ر مورد  مد یریت بازار 
است؛ د ر این صورت باید  بگویم این بازار هم 
مانند  هر بــازار د یگری از تقابــل د و نیروی 
عرضه و تقاضا شــکل می گیرد  و البته بانک 
مرکزی هم د ر این بیــن به نوعی مد یر بازار 

و واضع مقررات است. اما متاسفانه چند  د هه 
است یک تناقض بزرگ د ر مد یریت بازار ارز 
وجود  د ارد . تناقض از آنجا نشأت می گیرد  که 
از یک ســو مسئوالن و مرد م از بانک مرکزی 
انتظار کنترل نرخ ارز را د ارند ، ولی از ســوی 
د یگر بانــک مرکزی هیچ کنترلی بر تقاضا و 
بخش قابــل توجهی از عرضه ارز ند ارد . برای 
نمونه شاهد یم که االن بازگشت و مد یریت ارز 
ناشی از صاد رات به یکی از د غد غه های جد ی 
کشــور تبد یل شد ه اســت. البته هماهنگی  
کــه این روز ها بین قوای ســه گانه به برکت 

جلسات هماهنگی سران قوا ایجاد  شد ه است، 
تاجایی که من به خاطــر د ارم بی نظیر بود ه و 
امید وارم بانک مرکزی بتواند  با اســتفاد ه از 
این فرصت تاریخی به بهترین نحو جهت حل 
مشکالت ساختاری بازار ارز بهره برد اری کند . 

د ر شــرایط حاضر بانک مرکزی مســئولیت 
بســیار ســنگینی بر عهد ه د ارد  و الزم است 
مورد  حمایت جد ی قرار گیرد  و برای رئیس 
کل جد ید  و همکاران محترم د ر بانک مرکزی 

آرزوی موفقیت می کنم.

مرتضــی ایمانــی راد  د ر همایش بررســی 
وضعیت اقتصاد ی ایــران اظهار کرد  : تورم 
اگر چه از نوســانات نرخ ارز تأثیر می پذیرد  
اما همپای آن رشد  نمی کند  و نباید  د ر سال 
۹8 منتظر تورم های ســنگین باشیم. قد رت 
گیری آســیا د ر اقتصاد  جهانــی و افزایش 
تهد ید  چین علیه آمریــکا یکی از د الیل به 
قد رت رسید ن راســت گرایان افراطی است 
که معتقد ند ، باز بود ن فضای اقتصاد  جهانی 

عامل این اتفاق بود ه و نباید  به کشــورهای 
آســیایی، فضای رشــد  د اد  و باید  با اعمال 
تعرفه ها، صــاد رات آن ها را محــد ود  کرد . 
ایــران د ر چنــد  د وره، د چار رکــود  تورمی 
شــد ه که شــد ید ترین آن د ر زمان جنگ و 
همچنین د ور د وم ریاست جمهوری هاشمی 
نرخ  اســت.افزایش شکاف  بود ه  رفسنجانی 
تورم و نرخ رشد  اقتصاد ی موجب بروز رکود  
تورمی می شــود  و این اتفاق د ر سال جاری 
د ر حال وقوع است.بررسی ها نشان می د هد  
که تورم د ر ســال آتی به 34 د رصد  برسد  و 
د ر کنار این فشار تورمی، رکود  نیز به اقتصاد  

ایران باز گرد د .
این مشکالت ناشی از تحریم آمریکا نیست 
بلکه د ولت ها، بســتر این رکــود  تورمی را 
فراهم کــرد ه بود ند  و آمریکا تنها تســهیل 
کنند ه این شــرایط بود .د ر ســال آتی، نرخ 
ارز تعیین کننــد ه بازد هی بازارها خواهد  بود  

و با توجه به متفــاوت بود ن واکنش بازارها 
به نوســان ارز، بازد هی هر یک از آن ها نیز 
متفاوت بود ه و نمی توان انتظار د اشــت که 
هم اند ازه نرخ ارز، نوســان د اشــته باشند .

قیمت منطقی ارز را بــد ون د ر نظر گرفتن 
شــرایط تحریم 8 هزار تومان اســت با این 
حــال، قیمت بــازار آزاد  د ر حد ود  13 هزار 
تومان اســت و فعاالن اقتصاد ی نیز این نرخ 
را شــاخص تصمیم گیری خود  قرار د اد ه اند .

بیشترین همبســتگی قیمتی با نرخ ارز، د ر 
بازار طال رخ خواهد  د اد  و بازار مســکن نیز 
همگام با تورم رشــد  خواهد  کرد  و تبعیت 
چند انی از نرخ د الر نخواهد  د اشت.افق د الر 
و طال د ر ســال ۹8 صعود ی است و توصیه 
می شود  شرکت ها و بنگاه های اقتصاد ی برای 
بهره برد اری بهتر از این شرایط، فعالیت های 
خود  را به ســمت بین المللی شــد ن پیش 

ببرند .

سال98سالرکودتورمیسنگین
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آیندهبازارارزدرایران

همهچیزدرباره»سلطانسکه«

عبد الناصر همتــی، رئیس کل بانک 
مرکزی می گوید : با آغاز تحریم های 
آمریکا، ارزش پــول ملی ۲۰د رصد  
تقویت شد ه و به نظر می رسد  د خالت 
بازارســاز، منجر به کاهش نرخ ارز 
شــد ه و تالش برای حفظ محد ود ه 
قیمتی اد امه د ارد . هیجانات بازار ارز 
تقریبا فروکش کرد ه اســت. د یگر از 

فعالیت پررنگ د الالن د ر بازار خبری 
نیســت و خرید اران هــم از جنس 
معامله گــران هیجانی نیســتند ؛ به 
خصوص آن هایی که از ترس کاهش 
ارزش د ارایی هایشان اقد ام به خرید  
ارز می کرد ند  نیز تقریبا خیالشــان 
راحت شد ه است که بازار ارز، د یگر 

نوسان جد ی نخواهد  د اشت.

محمد  ســاالری رئیس کمیســیون 
شهرســازی و معماری شورای شهر 
تهران د ر حســاب کاربری توییتری 
خود  نســبت به آغاز گود برد اری های 

شــبانه د ر باغ اراج واکنش نشان د اد  
و نوشــت: امید وارم ســازمان اوقاف 
هم بــه تأســی از ریاســت محترم 
بنیاد  مســتضعفان باغــات وقفی را 
به صورت باغ حفظ نمود ه و د ر اختیار 
شهروند ان قرار د هد . نظارت همگانی 

غوغا می کند .
وی د ر اد امه د ر توییت د یگری نوشت: 
چند  هفته پیش د ر جلسه کمیسیون 
ماد ه 5 با بارگذاری باغ اراج مخالفت 
کرد م، مهند س افشــانی هم حمایت 
کرد . ظاهرا شــهرد ار منطقه براساس 
توافقی د ر گذشته د ستور شروع به کار 
د اد ه اند . فعال با پیگیری همکارانم د ر 
شورای پنجم گود برد اری متوقف شد .

بازار ارز نوسان جدی نخواهد داشت

نظارت همگانی غوغا می کند

 بازد ید  سرزد ه رییس بانک مرکزی 
از صرافی ها

تحلیلیات



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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انتقال وجه د رون بانکی، بین بانکی و بین حساب های 
خود  د ر ســامانه »بام« با تایید  و یا بد ون تایید  پیامکی 
قابل انجام است. د ر این سامانه سقف مبلغ تراکنش بین 
بانکی با تایید  پیامکی 15۰ میلیون ریال د ر نظر گرفته 
شــد ه، اما تا سقف سه میلیارد  ریال قابل افزایش است. 
د رخواست افزایش ســقف انتقال پول با این روش هم 
به صورت حضوری د ر شــعبه و هم به صورت اینترنتی 
د ر ســامانه »بام« قابل ثبت است. با این حال مراجعه 
حضوری د ر شــعبه کمی زمان بر است، اما کسانی که د رخواست خود  را 
د ر سامانه »بام« ثبت می کنند ، پس از تایید  اعتبار، می توانند  با مراجعه 
به یکی از شــعب بانک ملی ایران، این موضوع را د ر حد اقل زمان ممکن 
نهایی کنند . مشتریان می توانند  با مراجعه به سامانه »بام« و انتخاب گزینه 
انتقال پول، سقف انتقال پول روزانه خود  را مشاهد ه و یا آن را تغییر د هند .

 دانا نمی ماند تا فردا بیاید
 امروز فردا را می سازد

د ومین بانک  سود آور کشور

با سامانه های نرم افزاری تولید داخل 

شفاف سازی مالی 

د ر همایش ســاالنه مد یران ارشــد  حقوقی 
بانــک انصــار بــا حضــور د کترابراهیمی 
مد یرعامل برگزارشد  طی سخنانی با اشاره 
به تأثیر ذخایر معنوی و ارزشــی بانک انصار 
د ر موفقیــت آن گفت: ایمان، ســالمت و 
توانمند ی حرفه ای، بانک انصار را به د ومین 
بانک ســود آور کشــور تبد یل کرد ه است.

مجاهد ت و تعهد  را از عوامل عمومی و رفتار 
حرفه ای و سیاست های پیشگیرانه را نیز از عوامل تخصصی پیشرفت 
هــای حوزه حقوقی این بانک  اســت که د ر ســایه تالش، زحمات و 
مراقبت های اد اره کل حقوقی، بانک انصار، بد ون مســئله و حاشــیه 
مســیر تحول خود  را د نبال می کند  .امروز بانک انصار د ر تراز انقالب 
اســالمی و یکی از موفق ترین بانک های کشور است و موفقیت های 

بانک انصار محصول تالش  همه مد یران و کارکنان متعهد  است.

فرشــید  فرخ نژاد  عضو هیــات مد یره بانک 
رفــاه گفت: بانــک رفاه د ر حــوزه پد افند  
اقد امات خوبی د اشــته است، به  غیرعامل 
نحوی که سامانه های سخت افزاری و نرم 
افزاری اصلی بانک کاماًل تولید  د اخل است 

و هیچ گونه وابســتگی مستقیمی به د انش فنی و نیروهای غیر بومی 
وجود  ند ارد  و هیچ گونه قرارد اد  و یا وابســتگی مستقیمی به شرکت 
های خارجی ند ارد . بانک رفــاه عالوه بر حضور و حمایت همه جانبه 
این حوزه با د انشگاه صنعتی شریف نیز طی یک تفاهم نامه همکاری 
هایــی را آغاز کرد ه که منجر به ایجاد  و راه اند ازی مرکز نوآوری بانک 
رفاه شــد ه اســت که  د ر راستای ایفای مســئولیت های اجتماعی و 
حمایت از فعالیت های د انش بنیان با رویکرد  خالقانه، تاکنون حامی 

همایش های بسیاری د ر این زمینه بود ه است.

شــرکت بیمه آرمان با انتشــار یک اطالعیه 
رسمی شفاف سازی د ر سامانه کد ال، آخرین 
وضعیت سهام خود  را تشریح کرد .بیمه آرمان 

د ر د وره ۶ ماهه منتهی به 31 شــهریور ماه ۹۷ »حسابرسی نشد ه« به 
ازای هر سهم 1۲ ریال ســود  محقق کرد ه است.بر اساس این گزارش 
شــرکت د ر سال مالی جاری ســرمایه خود  را ۲5 د رصد  افزایش د اد ه 
و با لحاظ ســرمایه جد ید  نســبت به مد ت مشابه ســال قبل د ر سود  
هر ســهم 4۰ د رصد  کاهش د اشــته ولی ولی سود  خالص کاهش ۲۲ 
د رصد  د اشــته اســت.د ر اد امه این طالعیه شفاف ســازی آمد ه است، 
شــرکت بیمه آرمان براســاس عملکرد  ۶ ماهه برای سال مالی منتهی 
 به ۲۹ اســفند  ماه ۹۷ مبلغ 18.54۶ میلیون ریال سود  خالص محقق 

کرد ه است.

پیام تبریک کارد گر مد یرعامل بیمه د انا  به مناســبت 44 مین سالگرد  
تاســیس :با طلوع آفتاب 13 آذرماه 13۹۷ رســما 44 سال از خد مات 
اطمینان بخش بیمه د انا د ر صنعت بیمه و حمایت از مرد م سربلند  کشور 
عزیزمان می گذرد . افتخار چهل و چهار ســال خد مــت صاد قانه با ارائه 
طرح های نوین بیمه ای به مرد می که با شکیبایی، سختی های روزگاران 
را پشت ســر گذاشته اند  سعاد تی د ست نیافتنی است.طی سال های اخیر 
اقتصاد  کشــور با افت و خیزهای زیاد ی مواجه بود ه که صنعت بیمه د ر 
این د وران  متالطم همواره د ر صحنه بود ه است. بیمه د انا به عنوان یکی 
از شرکت های تاریخ ساز د ر برهه های زمانی مختلف به پشتوانه مشتریان 
وفاد ار، شبکه فروش فعال و کارکنان توانمند  د ر شرایطی سخت توانسته 
اســت با صالبت نقش خود  را د ر صنعت بیمه و اقتصاد  کشــور به خوبی 
ایفا کند .با ورود  به چهل و پنجمین سال فعالیت شرکت معظم بیمه د انا 
انتظار می رود  با حفظ شأن و کرامت سرمایه انسانی و ارتقای سطح رفاه 
و معیشــت آنان، ارتقای بهره  وری سازمانی، افزایش سطح توانگری مالی 
شــرکت، توجه به مسؤولیت اجتماعی شرکت متبوع، کسب رضایت ذی 
نفعان )صاحبان سهام، بیمه گذاران و بیمه شد گان(، حسابرسی و کنترل 
د اخلی، نظارت و ارزیابی عملکرد ، اهتمام به مد یریت ارتباط با مشــتری 
)CRM(، وصول به موقع مطالبات مراتب افتخارآفرینی و ارتقاء جایگاه 
شرکت را د ر صنعت بیمه شــاهد  باشیم.د ر این مجال شایسته است که 
از ســرمایه های انسانی)کارکنان و شــبکه فروش( بیمه د انا که چه بسا 
طی این ســال ها مشتریان خوب و وفاد ار به واسطه حسن خلق، صد اقت 
صفا و اخالص این عزیزان ماند گار شــد ه اند ؛ نیروهای تالشگر و متعهد ی 
که بیمه د انا را 44 ســال با سعی و تالش خود  از موانع و مشکالت عبور 
د اد ه انــد  و چنان فرزند  خود  از آن حمایــت کرد ه اند ، قد رد انی کنیم.13 
آذرماه، ســالروز تأسیس بیمه د انا و روز بیمه را به حضور اعضای خانواد ه 
بزرگ بیمه د انا اعم از ســهامد اران ارجمند ، مشتریان محترم، کارکنان و 
شبکه فروش گرانقد ر و خانواد ه های معزز ایشان صمیمانه تبریک عرض 
کرد ه، از د رگاه خد اوند  متعال، برای همگی آن ها ســالمتی و بهروزی و 

برای بیمه د انا موفقیت و سربلند ی آرزومند م.

مرحله نخست جشــنواره پرد اخت 
الکترونیکی بانک کشــاورزی  های 
پرد اخت  های  تراکنش  با محوریت 
الکترونیکــی مبتنــی بــر رویکرد  
باشــگاه مشــتریان و بــا امــکان 
مشــارکت کلیه د ارنــد گان کارت 
های الکترونیکی این بانک، از روز ۲۰ آبان آغاز شد .

د ارند گان کارت های الکترونیکی این بانک د ر مد ت 
برگزاری جشــنواره د ر صورت انجــام عملیات خرید  
شارژ یا پرد اخت قبوض از طریق د رگاه های پرد اخت 
الکترونیکی بانک کشــاورزی شــامل اینترنت بانک، 
 )ATM( همراه بانک، کیوســک بانــک و خود پرد از
امتیــاز د ریافت می کنند  و بر اســاس آن، د ر قرعه 

کشــی جوایز ارزند ه این جشــنواره شرکت خواهند  
کــرد ؛ همچنین با ثبــت نام و عضویت د ر باشــگاه 
مشتریان بانک کشاورزی، امتیاز افراد  افزایش خواهد  
یافت.هر تراکنش 1۰۰هزار ریالی شارژ د ر د رگاه های 
پرد اخت الکترونیکی بانک کشاورزی، ۲ امتیاز )بد ون 
محد ود یت( و هر تراکنش پرد اخت قبض شرکت های 
خد ماتی توسط این د رگاه ها، 1 امتیاز ) با محد ود یت 
1۰ امتیــاز د ر ماه( خواهد  د اشــت.مرحله نخســت 
جشــنواره پرد اخت های الکترونیکی بانک کشاورزی 
تا ۲4 بهمن ماه ســال 13۹۷ اد امه خواهد  د اشــت . 
مرحله د وم این جشنواره از اسفند ماه سال ۹۷ تا ۲1 
خرد اد  ســال 13۹8 مقارن با ســالروز تاسیس بانک 

کشاورزی خواهد  بود .

بیمه ســامان د ر روز بیمه، پروژه تحول آفرین خود  د ر زیرســاخت عملیات بیمه گری را 
رونمایی خواهد  کرد .این شــرکت با همکاری گروهی از متخصصین د اخلی به منظور رفع 
برخی مسائل و توسعه استارتاپها د ر راستای ارائه طرح ها و اید ه های آنها، زیرساختی را 

 insurance طراحی کرد ه که می تواند  تحولی شــگرفی د ر صنعت بیمه باشد .بیمه سامان با ایجاد  زیست بوم
as a service د ر نظــر د ارد ،  فضای د یجیتالی جد ید ی ایجاد  نمود ه تا گروه های مختلف بتوانند  د ر این فضا 
سرویس های بیمه ای را به مرد م ارائه کنند  و محد ود  به یک شرکت نباشند . یکی از کاربرد های این زیرساخت 
امــکان ایجــاد  پلتفرمی برای جذب و مد یریت انبوه نمایند گان و بازاریابان اســت تــا از این طریق نمایند گان 
بازاریاب ها را مد یریت نمود ه و فروش را هد ایت کنند . د ر همین راســتا، اپلیکیشــن »جهش« که بستری برای 
ارائه خد مات به نمایند گان فروش بیمه اســت، د ر حضور فعاالن صنعت بیمه برای نخســتین بار توسط شرکت 
بیمه سامان به نمایش د ر خواهد  آمد . همچنین اپلیکیشن صد ور آنالین بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل از د یگر 
نوآوری های این شرکت بود ه که همزمان با بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه رونمائی خواهد  شد .

د ریافت خد مات بازار سرمایه از 
کارگزاری  خد مات  باجه  طریق 
بورس د ر شــعب منتخب بانک 
قابل  اســتقبال  با  اقتصاد نوین، 
بود ه  توجه مشــتریان همــراه 
اســت.با همــکاری مشــترک 
مد یریت بانکــد اری اختصاصی این بانک و شــرکت 
کارگزاری تامین ســرمایه نوین، از اواخر مهرماه ۹۷ 
باجه خد مات کارگزاری بورس د ر ۲4 شــعبه منتخب 
بانک اقتصاد نوین راه اند ازی شد  که پس از گذشت یک 
ماه از راه اند ازی این باجه ها، اســتفاد ه از این خد مات 
با استقبال چشمگیر مشــتریان مواجه بود ه است. از 
جمله این خد مــات می توان به د ریافت کد  معامالتی 
یا کد  بورســی، د ریافت کد  معامالت بر خط )آنالین( 

و د ریافت کد  معامالتی اینترنتی )آفالین( اشاره کرد . 
همچنین مشــتریان بانک اقتصاد نوین می توانند  بعد  
از تکمیل فرم و ارائه مد ارک الزم، کد  د سترســی به 
ســامانه تماس شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین 
را د ریافت و د ر ســاعات معامالت بــه صورت تلفنی 
د رخواست خود  را از طریق کارگزار د ر سامانه بورس 
ثبــت کرد ه و خریــد  و فروش انجام د هنــد .د ر باجه 
خد مات کارگزاری شــعب منتخب بانک اقتصاد نوین 
عالوه بر ارائه خد مات تحلیلی و مشــاوره ای بر اساس 
خواســت و نیاز مشــتریان، امکان معامالت حضوری 
ســهام نیز فراهم شد ه و مشتریان این بانک می توانند  
با تکمیل فرم د رخواست خرید  یا فروش سهام، معامله 
خود  را از طریق معامله گران شرکت کارگزاری تامین 

سرمایه نوین به انجام برسانند .

از د کتر مجید  قاسمی مد یرعامل بانک پاسارگاد ، به  عنوان »خیر نمونه کشوری« د ر امر ساخت 
کتابخانه تقد یر شــد .به د ر این مراسم که با حضور غالمعلی حد اد عاد ل عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانــواد ه رئیس جمهور، عالمه فاطمی نیا 
جمعی از مســئوالن نهاد  کتابخانه ها و برگزید گان برگزار شــد ، از بانک پاســارگاد  به د لیل 
ســاخت چند  باب کتابخانه ی مجهز، د ر مناطق محروم و آســیب د ید ه ی کشور تجلیل شد . 

بانک پاســارگاد  د ر راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود  اقد ام به ســاخت چند ین مد رسه و کتابخانه د ر 
مناطق محرومی مانند  کهگیلویه و بویر احمد ، همد ان، ارد بیل، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی 
کرج، آذربایجان، خوزســتان و ... کرد ه اســت. این مد ارس و کتابخانه ها با بهترین امکانات، د ر مد ت کوتاهی به 
بهره برد اری رســید ه و یا د ر حال ســاخت و آماد ه سازی جهت اســتفاد ه ی د انش آموزان مناطق محروم هستند . 
راه اند ازی مراکز بهد اشــت د ر مناطق محروم اســتان آذربایجان شــرقی و همچنین ساخت بیمارستان د ر حال 

احد اث خاتم د ر استان قم از د یگر برنامه های این بانک است.

جشنوارهپرداختهایالکترونیکی

رونمایییازپروژهتحولآفرین

ارائهخدماتبازارسرمایهازباجهخدماتکارگزاری

خیرنمونهکشوریشد

تعیین تراکنش های بین بانکی 

بانک  و بیمه

 حمایت از  پیشنهاد 
افزایش سرمایه 

پرچمدار اقتصاد فرهنگی 

عبد العلی شریفی مد یر شعب بانک سپه د ر منطقه کرمانشاه 
از رشــد  48 د رصد ی پرد اخت تســهیالت د ر استان طی 
شــش ماهه نخست سال جاری خبر د اد  .این بانک بیش از 
5۰ د رصد  از تسهیالت خود  را به بخش مسکن، ساختمان 

و نوســازی و بهسازی مسکن شهری و روســتا اختصاص د اد .از اواخر سال 
گذشته تاکنون 1۹ هزار فقره تسهیالت به مبلغ ۲ هزار و ۷1۰ میلیارد  ریال 
توسط بانک ســپه د ر بخش زلزله زد گان استان کرمانشاه توسط بانک سپه 
پرد اخت شد ه است. ۹۰ د رصد  تســهیالت پرد اخت شد ه به مبلغ 8۲۶ هزار 
میلیارد   ریال د ر مناطق زلزله زد ه اســتان کرمانشاه امهال شد  ه 15 هزار و 
381 هم وطن زلزله زد ه که به مد ت ۲ ســال قبل از وقوع زلزله د ر کرمانشاه 

تسهیالت د ریافت کرد ه بود ند.

الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی د ر سیزد همین اجالس بین 
المللی تعاون د ر آسیا و اقیانوسیه گفت : برای بررسی پیشنهاد  جهت 
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون آماد گی د اریم د ر جلسات سران سه 
قوه و شــورای هماهنگی اقتصاد ی بررسی و حمایت کنیم .حمایت از 
کارآفرینان خرد  د ر جهت اشتغال پاید ارازجمله الگوهای موفق د ر د نیا 
به شــمار می آید  که باید  د ر همان راستا عمل کنیم .ترویج و معرفی 
کارکرد ها و فرهنگ تعاون ، توجــه ویژه به الگوهای تعاونی موفق د ر 
ایران مثــل تعاونی های مصرف  ارائه مد ل بــرای کارهای نوآورانه را 
توصیه می کنم. حسابرســی و نظارت د قیق و استاند ارد  از همان ابتد ا 
بر تعاونی ها ،بهبود  ، اصالح و تقویت شبکه توزیع د ر محالت می تواند  
بسیار موثر باشد  و د ولت و مجلس از آن حمایت خواهد  کرد  .استفاد ه 
از تجربیات کشورهای د نیا و الگوهای موفق از طریق بومی سازی آنها 
را د ر پیشبرد  اهد اف بخش تعاون برای د ستیابی به سهم ۲5 د رصد ی 
این بخش د ر اقتصاد  تعاون مهم اســت .امید واریم شاهد  رشد  بیش از 

پیش تعاونیها د ر کشور باشیم.

محمد  رضا پورابراهیمی ،رئیس کمیســیون اقتصاد ی 
مجلس با بیان این که نگاه آیند ه نگر بانک شــهر د ر 
حوزه اجتماعی، نشــان بارز اصالت این بانک اســت 
گفت: بانک شــهر پرچمد ار کمک به اقتصاد  فرهنگی 
د ر کشور اســت.روند  اقد امات این بانک د ر زمینه توسعه اقتصاد ی و 
حمایت از فضای فرهنگی کشــور، طی ایــن مد ت قابل قبول و فوق 
العاد ه بود ه است.نمایشــگاه های کتاب اســتانی از زمان ورود  بانک 
شــهر به این عرصه جان تازه ای گرفته است و روند  برگزاری آن نیز 
با پیشرفت های بسیار خوبی مواجه بود ه است.بانک شهر با سیاست 
های اقتصاد ی و مالی خود  و حمایت از ناشران توانسته روند  جد ید ی 

د ر کمک به فعاالن حوزه فرهنگ ایجاد  کند .

عملکرد درخشان در مسئولیت اجتماعی

محمد  میرزابیگــی عضو هیات مد یره ســازمان 
بیمه سالمت گفت: حمایت بیمه سالمت از طرح 
پرستاری و مراقبت د ر منزل د ر فاز اول، از بیماران 
مبتال  به نارسایی های قلبی و بیماران بستری د ر آی 
سی یو به صورت آزمایشی  برای اولین بار د ر چند  
شــهر تهران و کرمان آغاز شد ه است. اولین هد ف 
د ر این طرح، مناســب سازی هزینه ها است. طرح 

پرســتاری و مراقبت د ر منزل شامل بیماری های 
اورژانسی و حاد  نمی شود ، با توجه به توان اجرایی 
و وجود  حد ود  هزار و ۲۰۰ مرکز مراقبت د ر منزل 
د ر سراســر کشــور، این طرح به خوبی د ر کشور 
اجرا می شــود . همچنین مرد م می توانند  اسامی 
مراکز مراقبت د ر منزل د ارای مجوز را به تفکیک 
استان ها د ر سایت معاونت های د رمان د انشگاه های 
 علوم پزشکی استان یا ســایت معاونت پرستاری 
وزارت بهد اشــت یا ســایت اد اره هــای کل بیمه 
سالمت د ر استان ها مشاهد ه کنند  تا ضمن وجود  
نظم و هماهنگی از هرگونه سوء رفتار پیشگیری 
شود .وشــش بیمه ای خد مــات مراقبت د ر منزل 
یکــی از نوآوری ها د ر زمینه ارائه خد مت به مرد م 
و گامی بزرگ د ر راســتای مشارکت طلبی از الیه 
های مختلف نظام ســالمت است. این اقد ام قطعا 
باعــث ایجاد  رضایت مند ی بیمه شــد گان و ارائه 

د هند گان خد مات خواهد  شد .

باپوششبیمه؛پرستاریومراقبتدرمنزل
بانــک صاد رات با انتشــار صورت هــای مالی ۶ 
ماهه خود  نشــان د اد  وعد ه مد یــران این بانک 
د ر مســیر تحقق قرار د ارد . د ر ایــن گزارش ها 
تحول د ر وضعیــت »وبصاد ر« و قرارگیری بانک 
د ر مســیر کاهش زیان قابل مشــاهد ه اســت.
بررســی د قیق تر گزارش اخیر بانــک صاد رات 
ایــران نشــان می د هد  تحول قابل تأملی د ر ســرفصل تســهیالت د هی 
»وبصاد ر« د ر حال شــکل گیری است. ســود  تسهیالت بانک با رشد  14 
د رصد ی به ســطح ۶3۷8 میلیارد  تومانی رســید ه، د ر حالی که ســود  
سپرد ه های ســرمایه گذاری آن تنها 3 د رصد  رشــد  د اشته که نشان از 
کنترل بســیار خوب بانک بر نرخ منابع خود  د ارد .جهش 138 د رصد ی 
سود  سرمایه گذاری، رشد   181د رصد ی د رآمد ها،5۹ د رصد  کاهش زیان 
، جلوگیری از زیان و رسید ن به سود ،آغاز تهاتر بزرگ 1۰۰ هزار میلیارد  
تومانی، پرد اخت بد هی ها د ر قالب اوراق اسناد  خزانه پرد اخت بد هی ها د ر 
قالب اوراق اســناد  خزانه و تد اوم ارایه حواله ارزی از جمله موفقیت های 

مالی این بانک د ر سال جاری می باشد .

»وبصادر« در حال شکل گیری است



محمــد  طبیبیــان، اقتصــاد د ان نام آشــنا د ر 
کانــال تلگرامــی اش پیش بینــی کــرد ه کــه 
امســال نقد ینگی به 183۷هــزار میلیارد تومان 
برســد . پیش تر اقتصاد د انان د یگری نیز رشــد  
چند برابــری شــاخص نقد ینگــی را پیش بینی 
کرد ه و نســبت بــه آن هشــد ارهایی را مطرح 
کرد ه بود ند . عبد ا... مشــکانی، کارشناس مسائل 
اقتصــاد ی د ر این زمینه بــا پیش بینی افزایش 
۲۷د رصــد ی نقد ینگی به ایســنا گفته بود : این 
رقم )1۶4۶هزارمیلیارد تومان( د ر ســال آیند ه 
می رســد .  ۲۲۰۰هزارمیلیارد تومان  حــد ود   به 
کارشناسان د الیل مختلفی را د ر افزایش حجم 
نقد ینگی د خیل می د انند  که عبارتند  از افزایش 
پایه پولی، اضافه برد اشت، کسری بود جه د ولت 
و بد هــی بانک ها و د ولت بــه بانک مرکزی که 
مهم ترین د لیل این موضوع د انســته شد ه است. 
بد هی ویرانگــر بانک ها و د ولت کــه به عنوان 
بزرگ تریــن بد هکار بانکی شــناخته می شــود  
همچنان د ر روند  صعود ی خود  قرار د ارد  و طبق 
آخرین اطالعــات منتشرشــد ه، بد هی بانک ها 

به بانک مرکزی تا مــرز 14۷هزارمیلیارد تومان 
تا تیر ســال جــاری جلو رفته اســت. این رقم 
نسبت به مد ت مشابه سال گذشته 3۶/4د رصد  
با افزایش مواجه شــد ه اســت. بد هــی د ولت 
بــه بانک ها نیــز نگران کنند ه اســت و روند  رو 
به رشــد ی را طی می کند . براســاس اطالعات 
منتشرشــد ه، بد هی بخش د ولتی د ر مرد اد  سال 
جاری تا ۲8۷هزارمیلیارد  ومان ثبت شــد ه که 

از ایــن رقم ۲54هزارمیلیــارد  تومان مربوط به 
د ولت و 3۲هزارمیلیارد تومان د یگر به شرکت ها 
و موسسات د ولتی اختصاص د ارد . بد هی بخش 
د ولتی به شبکه بانکی د ر مرد اد ماه سال جاری د ر 
قیاس با همین ماه د ر سال گذشته تا ۲4د رصد  و 
نسبت به اسفند  11/1د رصد  رشد  د ارد . همچنین 
به گــزارش تابناک، آمارها گویــای این مطلب 
است که بد هی بخش د ولتی به بانک مرکزی تا 
مرد اد  سال جاری، ۶3/8هزارمیلیارد تومان بود ه 
اســت که این میزان د ر مقایسه با اسفند  سال 
گذشته رشــد  ۲۰/8د رصد ی را نشان می د هد . 

طبیبیان د ر یاد د اشــت تلگرامی اش د ر این باره، 
نوشته اســت: »د ولت الزم است بد هی خود  به 
بانک ها را تســویه کند  تا بانک ها بتوانند  نفس 
بکشــند . بانک ها نباید  به د ولــت کمک کنند ، 
د ولت هم نباید  بــه بانک ها کمک کند . بانک ها 
باید  پس اند از برخی مــرد م را به برخی د یگر از 
مرد م به صورت اعتبــار وام بد هند . اجازه د هید  
بانک هــا کار خود شــان را بکننــد ، ملک د ولت 
نیســتند -اگر هم بود ند  تفاوتی نمی کرد  بخشی 
از بود جه د ولت هم مســلما نیستند ، د ولت هم 
کار خود ش را بکند .« برخی د یگر از کارشناسان 
معتقد نــد  بد هی های د ولــت پنج برابر نقد ینگی 
آورد ه اســت. د رواقع به ازای هــر اند ازه بد هی 

د ولت حجم نقد ینگی چند برابر می شود .
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توفیق اقتصاد                   ی د                   ر 150 کیوسک منتخب مطبوعاتی 
تهران توزیع می گرد                   د             جهت اطالعات بیشتربه سایت 

istanews.ir  مراجعه فرمایید                   .

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

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

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

کند .
وای بحالش اگر از ما  و نویسند گان ما بد  بگوید  , انتقاد  کند  , نطق 

و مسخره کند   که رسواش می کنم من .
و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د وســت بزرگوارمان  , د ر پیشگاه 
اد با و فضالی جلیل القد ر و ارباب علم و د انش پوشــید ه  و مخفی 
نماناد  که اینجانبان تصمیم قطعی گرفتیم که هرکس کمر همت 
بــر میان بنــد د  و به  ما آگهی د هد   و مشــترک شــود , ما را د ر 
امر خیــر ی که گفتیم  یاری نماید  عالوه بر ســهیم شــد ن د ر 
ثــواب آن  به عنوان اسپانســرینگ و حامــی د ر تمام صفحات با 
د رج لوگو تجلیل و قد رد انی می گرد د  .باشــد  که اشــخاص د یگر 
تشویق شــوند   و عبرت ســایرین گرد د  . البته نه اینکه کار و بار 
زند گی خود شــان را ول کنند  و فقط ســنگ ما را به سینه بزنند  
.د ر پایان به قول تقد یم نومچــه هد ایت : ای خوانند گان معظم و 
گرامی ! ما این جرید ه را با کمال احترام , د و د ســتی , تقد یم می 
 کنیــم به شــما .خد اوند  حامیان و تعریف کننــد گان ما را توفیق 

و پول عنایت فرمایاد !

مکارم  اهلل  آیــت 
صد اوسیما  شیرازی: 
و رسانه ها و روزنامه ها 
و همچنین ورزشگاه ها 
ظرفیت مناسبی برای 
اســت  د ین  ترویــج 
د ر  باســتانی  ورزش 
گذشــته یــک د رس 
اخالق بود  و ورزشــکاران د ر محل ورزش تربیت د ینی 
انجام می د اد ند  و پناهگاه مظلومان بود . یکی از روزنامه ها 

نوشته بود  که حاضر هســتیم انگ تحجر را به ما بزنند  
ولی زنان با این وضعیت به ورزشــگاه نروند ، صحنه ها و 
فیلم های حضور د ر ورزشگاه ها رسوایی به  د نبال د اشت و 
شــما نمی توانید  حضور زنان د ر ورزشگاه را کنترل کنید  
باید  از فضاهای ورزشی فیلم ها و هر فرصتی برای تبلیغ 

د ین استفاد ه کنیم.
ورود  زنان به ورزشگاه ها اد امه می یابد 

فاطمــه ذوالقد ر عضو فراکســیون زنان مجلس: 
ورود  زنان به ورزشــگاه ها به شکل تد ریجی و با اولویت 
بازی های ملی اد امه می یابد . قرار اســت این رویه اد امه 

د اشته باشد . قطعاً این رویه تد ریجی اد امه خواهد  یافت 
و اولویت با بازی های ملی اســت. د ر حال حاضر زنان د ر 
بازی های بســکتبال و والیبال نیز حضور می یابند . به هر 
حال این موضوع تا حد ی نیاز به فرهنگ سازی د ارد . اما 
قطعاً این مســأله از اولویت های وزارت ورزش و معاونت 

زنان ریاست جمهوری است. 
زمانــی کــه این موضوع بخشــنامه شــود  و شــورای 
تأمین اســتان ابــالغ کند ، بایــد  از آن پیــروی کنند . 
د ر مجمــوع، اگر شــورای تأمین اســتانی مجوز حضور 
زنان د ر ورزشــگاه ها را صاد ر و امنیــت آن ها را تأمین 
کند مانعی برای حضور زنــان وجود  ند ارد ، چراکه هیچ 
 ماد ه قانونی که زنان را از ورود  به ورزشــگاه ها منع کند  

وجود  ند ارد .

قراراستاینرویهادامهداشتهباشد

طرح:کامبیزدرمبخش

معصومــه ابتکار معــاون امــور زنان و 
خانواد ه ریاســت جمهوری د رباره حضور 
زنان د ر یاد اشتی به مناسبت  روز جهانی 

خشــونت علیه زنان د ر باره تصد ی زنان 
د ر پســت های د ولتی نوشت:کماکان د ر 
جاهایی ســقف های شیشــه ای د اریم و 
د ر ارتبــاط با حضــور خانم ها د ر برخی 
وجود   حساسیت هایی  همچنان  پست ها 
د ارد  که به صراحــت نمی توان گفت د ر 
فقه یا شــرع ممنوعیت د ر خصوص آن 
وارد  شد ه اســت یا خیر.اگــر مطالبه ما 
این اســت که فقط به صورت ویترین و 
تشریفاتی زنان حضور د اشته باشند ، هیچ 
وقت اینگونه نبود ه و تمام خانم هایی که 
د ر تمام د ولت ها حضور د اشتند ، حتی د ر 
د ولت های نهــم و د هم ویترن نبود ند . از 
ابتد ای د ولت د وازد هم قرار شد  3۰د رصد  
پست های د ولتی باید  د ر اختیار خانم ها 
قرار بگیرد  و4۰ د رصد  از کارمند ان د ولت 
را زنان تشکیل می د هند ، د ر حال حاضر 
د رصد  حضور زنان د ر سطوح مختلف د ر 
مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز خیلی باال 
نیســت و تعد اد  زنانی که مد یر هستند  و 

می توانند  تعیین کنند ه باشند ، خیلی باال 
نیست، اما برای این موضوع برنامه ریزی 
خوبی صورت گرفته اســت.یک حرکت 
زیربنایی د ر حال اتفاق اســت که قطعا 
نتیجه آن فراوانی بیشتر زنان توانمند  و 
شایســته د ر سطوح عالی مد یریت مانند  
وزارت است، اما باید  این را د ر نظر بگیریم 
که اگر د ر حال حاضر وزیر زن ند اریم به 
د لیل این است که از یک سو زمینه های 
کافی برای حضور وزیر زن وجود  ند ارد .- 
سانســور کرد ن بخش عمد ه شخصیت 
آد م ها می تواند  خشونت پنهانی باشد  که 
کســی به آن توجه نمی کند . - زنانی که 
باید  میان موفقییت د ر اجتماع و تحصیل 
و ماد ر شد ن یکی را انتخاب کنند ، زنانی 
که باید  میان ازد واج با مرد  د لخواهشان 
و حق اشــتغال یکــی را انتخاب کنند . 
زنانــی که هنــگام ازد واج وقتی صحبت 
از حــق طالق می کنند ، بــه بی قید ی و 
جنگ طلبی متهم می شــوند . زنانی که 

وقتی جد ی هســتند  و مد یران قوی، د ر 
مکالمات روزمره مرد م با یکد یگر، وجهه 
زنانه وجود ی شــان کمرنگ می شــود  و 
د ر شــوخی های سخیف از آن ها به زنان 
ریشــو و زنانی که خود شان صد  مرد  را 
حریف هســتند  تمثیل می شــوند . همه 
این هــا د لیل بــر توانایی زنان نیســت، 
این ها همه اش بــه خاطر تصور و الگوی 
غلطی اســت که از زنان ســاخته شد ه. 
زنانی کــه هرروز د ر متــرو و اتوبوس و 
محــل کارمــان می بینیم، همــان زنان 
بشاش با چشم های امید وار، روی پیکره 
روحشــان زخم های عمیقــی د ارند  که 
کســی د رباره شــان نمی د اند .د ر این 1۶ 
روز نارنجی که باید  از خشونت علیه زنان 
حرف بزنیم، این زخم های روی تن زنان 
را هم فراموش نکنیم و از آن ها بخواهیم 
بد ون سانســور، بد ون د ر نظر گرفتن آن 
 نمونه آرمانی و فانتزی از خود  واقعی شان 

حرف بزنند .

فرشــته روح افزا،  مد یر طرح و برنامه و تد وین سیاست شورای 
فرهنگی اجتماعی زنان و خانواد ه گفت:نمی توان د ر خصوص همه 
آحاد  جامعه اظهارنظر کنم، چرا که آحاد  جامعه شامل جوانان 
میانساالن، افراد  مسن، فرهیختگان، د انشگاهیان، کم سواد ان و 
بی ســواد ان و... د ر کشور می شوند  و نمی توان د ر خصوص همه 
این افراد  اظهارنظر کرد ، اما باید  بگویم د ر برخی از آحاد  جامعه 
حجاب ارزش است، اما برای برخی افراد  د یگر مانند  سلبریتی ها 
حجاب قابل قبول نیست. معتقد م اگر د رست عمل کرد ه بود یم 
این مقد ار بی حجابی کــه د ر حال حاضر د ر جامعه با آن روبرو 
هستیم، وجود  ند اشت، چرا که مرد م ما فرهیخته اند  و بهترین 
را انتخاب می کنند .بعد  از چهل سال توانسته ایم زنان و د ختران 
را به باور حجاب برســانیم .حقیقت این است که د ستگاه های 

مختلف د ر این زمینه به د رستی عمل نکرد ند ، چرا که اگر اینگونه 
بود ، بیشتر بچه های ما به پوشش و رفتار حیامد ارانه تجهیز بود ند . 
هیچ د ستگاهی د ر این جامعه کار ایجابی نکرد ه و فقط نیروی 
انتظامــی به وظیفه خود  عمل کرد ه و کار ســلبی می کند  که 
خروجی آن نیز خوب نبود ه اســت. معتقد م به هیچ موجود ی 
نمی توان زور گفت چه برسد  به انسان.اگر با این روال پیش برویم 
و با این مد ل قد م برد اریم قطعا د ر این زمینه افت خواهیم کرد  
چرا که د ر حال حاضر د رباره حجاب با افول روبرو هســتیم، اما 
قطعا این افول بیشــتر خواهد  شد .البته مولفه های د یگری نیز 
تاثیرگذار است مانند  اشتغال، تحصیالت، موضوعات اقتصاد ی 
و اجتماعی که د ر جامعه با آن روبرو هستیم نیز بر افت حجاب 

تاثیر مستقیم د ارد  و این شتاب را بیشتر می کند .

دردولتهاینهمودهمویترننبودند
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نتوانستیمزنانودختران
رابهباورحجاببرسانیم

چند ی پیش شــهیند خت موالورد ی د ستیارسابق و  ویژه رئیس جمهور 
د ر امور حقوق شــهروند ی با اشاره به مصوبه اخیر د ولت مبنی بر اعطای 
تابعیت به فرزند ان د ارای ماد ر ایرانی و پد رغیرایرانی گفته بود  : فراکسیون 
زنــان مجلس همراهی الزم را د ر ایــن زمینه د ارد  و فکر می کنم، بخش 
اعظم نمایند گان مجلس مخالفتی با این موضوع ند اشــته باشــند . فکر 
می کنیم، این مصوبه د ر مجلس تبد یل به قانون شود  و باید  هم همینطور 
باشــد ، چرا که مجلس نیز طرحی را د ر همین رابطه د اشــت، البته این 
الیحه که اکنون تصویب شــد ه، ماد ه واحد ه ای بود ه که مجلس سال 85 
تصویب کرد ه بود  و حاال د ولت این ماد ه واحد ه را اصالح کرد ه اســت.آن 
طرح مجلس به د لیل اینکه بار مالی د اشــت از د ســتور کار خارج شد  و 
د ولت د ر قالب الیحه و اصالح ماد ه واحد ه مصوب ســال 85 که عنوانش 
تعیین تکلیف کود کان ناشی از ازد واج زنان ایرانی با مرد ان خارجی بود ، 
به آن پرد اخت.قطعا فراکســیون زنان همراهی الزم را د ر این زمینه د ارد  
و فکر می کنم، بخش اعظــم نمایند گان مجلس مخالفتی با این موضوع 
ند اشته باشند ، چون این مساله سال های مد ید ی د ر رفت وبرگشت بین 
د ولت و مجلس بود ه است. امید وار هستیم این مساله هر چه سریع تر د ر 

مجلس به نتیجه برسد  و تایید  شورای نگهبان را هم د اشته باشد .
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