
وزیر بهد  اشــت همزمان با فرا رسید  ن والد  ت حضرت زینب)س( و روز 
پرستار د  ر یاد  د  اشتی از پرســتاران به عنوان جمعی از شریف ترین های 
عرصــه ســامت و از حلقه های حیاتی زنجیره ســامت یــاد   کرد   و 
گفت:»یکــی از زیباترین تعابیری که بــرای تاش های خاد  مان عرصه 
سامت د  ید  ه ام، عبارتی با این مضمون بود  : »راه میانبری برای رسید  ن 
بــه رضایت پرورد  گار«؛ امید   که همه ما قد  ر این نعمت الهی را بد  انیم و 

از آن بهره ببریم.«

۷

ریشه خواران  
اقتصاد       ی

۶

ناقان اخبار و کارشناسان این ور آب چنین حکایت می کنند   
که   این  پیش د  اوری ها و  وصله های ناجور  به ســانچی 
نمی چسبد   .  این که  آن  وقت شب ،وسط بحر طویل چه 
گذشته قضیه ای است که حســابش با کرام الکاتبین است 
و  مسئولیتش به گرد  ن  جعبه سیاه و آن ربات چینی.البته 
کارشناسان آن ور آب د  ر مورد   قضایا گزارش هایی د  اد  ند   که  
گفته می شــود   جنگ  روانی پروپاگاند  ای انگلیسی هاست 
اســت. به قول معروف که میگن فلفل نبین چه ریزه! باربر 
چینی د  ر این تصاد  ف سانچی را نصف  کرد  ه و  مخازن چند   
جــد  اره  میعانات گازی را منفجر  و ســپس به طرز حیرت 
انگیزی از صحنه حاد  ثه  متواری شد  ه و سرنشینانش نجات 
یافته به عنوان شاهد  ان عینی د  ر شوک پسا نجات  هنوز قاد  ر 
به شــرح  واقعه نیستند  !!!. مسئوالن چینی هم  که  سخت 
محو تماشــای د  ست گل به آب د  اد  ن  کشتی شان بود  ند   بر 
اثر شــوک زیاد    قاد  ر  به عملیات امد  اد   و نجات نبود  ند  !!!.این 
که می گویند   مرد  م ما هشیار هستند   و به شایعات  احمقانه 
و د  شــمنانه  توجه نمی کنند   ،کاما د  رست است . ساخت  
انیمیشــن صد  اوسیما  از  باز ســازی  صحنه سانحه نشان 
از  این مد  عا ســت، بطوری که گفته می شــود   جعبه سیاه 
و ربات چینی بایــد   بروند   جلو  و بوق بزنند   فعًا.این که آیا 
واقعاً ســانچی مشکل راد  ار د  اشــت یا قایق نجات ند  اشت؟ 
بد  رستی مشخص نیســت. البته تا به حال عرف معمول د  ر 
مقررات بین المللی  نفتکش ها د  ر حد   گم شد  ن لنگر و ماقه 
سرآشــپز یا کش رفتن شــکات و تنقات بود  ه  و ند  اشتن  
راد  ار و  قایق نجات از بد  یهیات است .اینکه می گویند   سانچی 
ســه راد  ار د  اشته و شاید   مشکل از آفیسر بود  ه که د  ر لحظه 
شیفت د  هی حواســش پرت بود  ه  یا د  ر حال کاری خارج از 
حوزه مسئولیتش بود  ه  محتمل است  وبه قول معروف  اهلل و 
اعلم .یک ضرب المثل چینی هست که می گوید : د  ر د  روازه 
مجازی را نمی شود   بست اما د  ر د  هن مرد  م را که می شود   با 
گفتگو و  د  ید  ار صمیمانه با مسئوالن  یکجا  بست،خصوصاً 
این که گفته می شود    از تاش امد  اد  گران چینی د  ر ساعات 
اولیه وقوع حاد  ثه قد  رد  انی کرد  ه اند   و خســته نباشــید   هم 
گفته اند  ! این وســط  چینی ها مد  عی شد  ند   که شایعه کم 
کاری شان  کار  د  شمنان خارجی و شبکه های خبر پراکنی 
بود  ه که چشــم د  ید  ن  مباد  الت اقتصاد  ی و همکاری آنها با 
ما  را ند  ارند   ومد  ام شــیطنت و  د  و به هم زنی می کنند   این  

انگلیسی ها. !!! 
ومن اهلل توفیق علیه التکالن

 د     ر برخی کشورهای 
اروپا�یی نیز...

توفیق اقتصاد              ی، ماهنامه خوش اخالق ها و خوش ذوق ها د              ر حوزه اقتصاد              ی و اجتماعی، سال سوم، شماره ۲۷، بهمن ماه ۱۳۹۶
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به سلامت باد    
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خد       اوند       ا د       ر توفیق بگشا

تهران برای مقامات حساسیت خاصی د  ارد  ...
محمد   عالی د  بیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد   مخد  ر ،د  ر جمع خبرنگاران اظهار 
کــرد  : د  ر حال حاضر ظرفیت نگهد  اری از ۸ هزار معتاد   متجاهر را د  اریم. پیش بینی 
می شود   این ظرفیت به ۵ هزار نفر برسد  .  آمار د  قیقی د  ر د  ست ند  اریم اما هر آنچه 

د  ر معبر و منظر و ســطح شهر تهران د  ید  ه شــود   را جمع آوری می کنیم. تعد  اد   
د  انش آموزان معتاد   بســیار کم اســت.  البته اصحاب رسانه باید   د  قت کنند   که 
براســاس قوانین و د  ســتورالعمل هایی که به ما اباغ شــد  ه نمی توانیم همه را 

نگهد  اری کنیم.  برای مثال برخی که د  ارای زخم باز بود  ه، بیمار هســتند   یا صغر 
و کبر ســن د  ارند  . تهران برای مقامات حساسیت خاصی د  ارد   و بار ها این مسئله 
 د  ر شــورای اجتماعی مطرح شــد  ه اســت و تصمیمات مهمی برای تهران اتخاذ 

خواهد   شد  . 

۹

عبد    الناصــر همتی رئیــس کل بیمه 
مرکزی ،۷۰ د    رصد     بیمه نامه نفتکش 
ایرانی موسوم به ســانچی متعلق به 
یک شرکت بیمه نروژی و ۳۰ د    رصد     
تحت پوشش شرکت های بیمه  ایرانی 
اســت. ۳۰ د    رصد     بیمه نامه توســط 
شرکت های بیمه د    اخلی پوشش د    اد    ه 
شد    ه است که 2۰ د    رصد     از سوی بیمه 

البرز و 1۰ د    رصد     از سوی بیمه ملت 
است. از این ۳۰ د    رصد     نیز ۵۰ د    رصد     
بیمه نامه هــای فوق نزد     بیمه مرکزی 
پوشــش بیمه اتکایی د    اشــته است. 
د    ر صورتی  که این نفتکش خســارت 
 Total lost کامل ببیند     و به  عبارتی
باشــد    ، پرد    اخت حــد    ود     1۰ میلیون 
د    الر از خسارت بر عهد    ه شرکت های 

بیمه ایرانی خواهد     بود     که از این رقم 
حد    ود     ۵ میلیون د    الر سهم د    و شرکت 
بیمه البرز و ملت و حد    ود     ۵ میلیون 
د    الر ســهم بیمه مرکزی خواهد     بود    .
همچنین مســئولیت پوشــش بیمه 
فــوت و نقص عضو خد    مه کشــتی و 
با  د    ریا  احتمالی  آلود    گــی  همچنین 
این  اســت.  بین المللی  P&I کلوپ 

نفتکش تحت مد    یریت شــرکت ملی 
نفتکش ایران و به ارزش ۳2 میلیون 
د    الر و نوع قرارد    اد    FOBبود    ه اســت، 
یعنی خرید    ار محموله را روی عرشه  

تحویل گرفته است. 
بــر این اســاس بــه احتمــال قوی 
برعهد    ه خرید    ار  مســئولیت محموله 

کره ای است.

قضیه نفت کش سانچی و بیمه های ا�رانی

سرد  ار رحیمی رئیس پلیس تهران ، با اعام آغاز عملیات 
بزرگ آرامش و امنیت گفت: این طرح از ســاعتی د  یگر 
آغــاز و تا صبح اد  امه د  ارد  ..پلیــس مبارزه با مواد   مخد  ر با 
استفاد  ه از ســگ های مواد  یاب)سپکا( معتاد  ان متجاهر و 
کارتن خواب ها را که از قبل شناســایی شد  ه و مرد  م مکرر 
د  رخواست برخورد   با آنها را د  اشته اند   جمع آوری می کنند  .
پلیس پیشــگیری نیز د  ر این طرح بــا مزاحمان نوامیس 
خیابانی که تا پاسی از شب آسایش مرد  م را سلب می کنند   
برخــورد   می کنند  . همچنین با قهوه خانه ها، باشــگاه های 
ورزشــی و پارک ها که تبد  یل به پاتوق این افراد   شد  ه اند   
نیز برخورد   خواهد   شــد  .پلیس 11۰ و برخورد   با سارقان 
و زورگیران شــبانه به اجــرا د  ر خواهد   آمد  .پلیس آگاهی 
نیز با سارقان به عنف و مسلح برخورد   می کند  . همچنین 
د  ر صورتــی که الزم باشــد   تعقیب و گریــز خود  روهای 
سرقتی انجام می شود  .پلیس راهور با خود  روهای سنگین 
و متخلف همچنین خود  روهایی که اقد  ام به ســبقت غیر 
مجاز می کنند   نیز برخورد   می کند  . استعام خود  روهای که 
د  ارای تخلفات مکرر هستند   و نمره منفی باالی ۳۰ د  ارند  . 

همچنین تست سامت رانند  گان نیز اجرا می شود  .

محمد  علی نجفی د  ر مراســم بزرگد  اشــت شــهد  ای آتش نشان واقعه 
پاسکو گفت:تنها خواسته خانواد  ه شــهد  ای آتش نشان این است که 
زیر نظر بنیاد   شــهید   قرار بگیرند  . سه بار با بنیاد   شهید   صحبت کرد  م 
حتی نامه ای به رییس بنیاد   شهید   نوشتم و د  ر آن د  رخواست کرد  م تا 
سی ام د  ی ماه اقد  اماتی انجام د  هند   تا تکلیف مشخص شود   که متاسفانه 
تا این لحظه نامه ام بی پاســخ ماند  ه است.اگر الزم باشد   این نامه را به 
خانواد  ه ها نشان مید  هیم تا اطمینان د  اشته باشند   شهرد  اری نسبت به 
این مساله بی  تفاوت نبود  ه است. بنیاد   شهید   می گوید   ضوابطی مربوط 
به این موضوع از باال اباغ شــد  ه و بنا بر آن اباغ نمی توانیم شــهد  ای 
پاسکو را تحت پوشش قرار بد  هیم کما اینکه این موضوع برای شهد  ای 
نفتکش سانچی هم همین شــکل است. د  ر نظر د  اریم نامه ای خد  مت 
رئیس جمهور محترم بنویسیم تا شاید   از طریق ایشان بشود   این مساله 
را حل کرد  .شهرد  ار تهران از خانواد  ه های شهد  ای پاسکو د  رخواست کرد   
یک نفر را به نمایند  گی انتخاب کنند   تا پیگیر مسائل و مشکات مربوط 
به آنان باشد  . متوجه شد  م طبق د  ستورالعمل شهرد  ار وقت د  ر سال ٩۵ 
شهد  ای آتش نشان و خانواد  ه آنها از لیست خد  مات اد  اره کل ایثارگری 
شــهرد  اری حذف شد  ه اند   اما این بخش نامه قطعا اصاح خواهد   شد   تا 
هرچه سریع تر مشکات آنها د  ر این مورد   برطرف شود   تا همه از خد  مات 

و امتیازات بهره مند   شوند  .

محمد   علــی ابطحی د  ر واکنش به ســخنان رئیس جمهور د  ر 
تلویزیون گفت:متاسفانه مصاحبه با کلي توقعي که ایجاد   شد  ه 
بود   پایان یافت!که ایجاد   شــد  ه بود   پایان یافت. سواالت مجری 
متفاوت نبود  . حتي نگذاشــت طعم ســخنراني هاي آزاد   خود   
روحاني را د  اشــته باشــد  .از سیاســت د  اخلي وخارجي و حتي 
اقتصاد   حرف مهمي پرسید  ه نشد  . وجواب هم طبعا د  اد  ه نشد  . 
کشور غرق د  ر ناامید  ي است .به حواد  ث اخیر اشاره نشد  . حتي 
ســواالت از برنامه هاي عاد  ي هم خیلي محافظه کارانه تر بود  . 

کشور به مصاحبه ي د  یگري احتیاج د  اشت.

تا صبح اد  امه د  ارد  ...

سه بار با بنیاد   شهید   
صحبت کرد  م...

با کلي توقعي که ایجاد   
شد  ه بود   پایان یافت!

جبــار کوچکی نــژاد   رئیــس تیم 
تحقیق و تفحص از صند  وق 
ذخیــره فرهنگیان د  رباره 
متهم  بازگشت  سرنوشت 
میلیارد  ی صند  وق ذخیره 
فرهنگیان گفت: این فرد   هنوز 
د  ر آلمان است و به ایران بازنگشته 
است.وکیل وی د  ر تاش است تا مشکل او 
را حل کند   بد  ین صورت که یا بخشــی از بد  هی را پرد  اخت کند   یا د  ر موارد   مورد   
نیاز توضیحات الزم را ارائه د  هد  .این که آیا بخشــی از بد  هی های این فرد   پرد  اخت 
شد  ه است یا خیر مشخص نیست و باید   از سوی مراجع قضایی این موضوع اعام 
شــود  .بعید   است این فرد   به کشــور بازگرد  د   میزان بد  هی او حد  ود   4۰۰ تا ۵۰۰ 

میلیارد   تومان تخمین زد  ه شد  ه است.

روحانی رئیس جمهور د   ر مصاحبه تلویزیونی گفت: متاســفانه د   ولت نهم و د   هم د   ر 
قبال بد   هی که به تامین اجتماعی د   اشته است، برخی اموالی را واگذار کرد   ه. یکی از 

آنها، شرکت ملی نفتکش بود   ه است و اکنون مد   یریت شرکت ملی نفتکش د   ر اختیار 
تامین اجتماعی است. به همین د   لیل وزیر کار برای پیگیری موضوع به چین رفت .

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت :اختاس گر 1۰۰ میلیارد ی د ر بخش 
اکتشــافات وزارت نفت تنها سه ساعت پس از مطلع شد ن، ایران را ترک کرد ه 
اســت. فرد ی که این اختاس را انجام د اد ه حد ود  ۳1 ســال د ر این مجموعه 
مشــغول به فعالیت بود ه و عمد تا د ر بخش مالی کار می کرد ه است و به طریقی 
اعتمــاد  مجموعه را جلب کرد ه بــود . همچنین پد ر این فرد  نیز د ر وزارت نفت 

کار می کرد ه است. 

میــد  ری«  احمــد   
وزارت  رفــاه  معاون 
کار و رفاه اجتماعی  
 ۷۰۰ گفت:حقــوق 
برای  تومانــی  هزار 
خانواد  ه،خط  یــک 
بلکه  نیســت  فقــر 
تــاش بــرای غلبه 
بر گرســنگی است.

ملی،  فقر  رقم  برای 
مد  نظر  را  فرمولــی 
فقر  د  اد  ه ایم که  قرار 

شد  ید   یا همان خط فقر ملی را از حاصل ضرب هزینه های خوراکی هر خانواد  ه به د  ست 
می آوریم که میانگین آن چیزی حد  ود   ۷۰۰ هزار تومان برای هر خانوار ۳ تا ۵ نفره است.

بعید   است به کشور  بازگرد  د  !

وز�ر چرا به چین رفت؟

فرار متهم فساد  جد �د  نفتی

تیلاش برای غلبه بر گرسنگی
سخنان  پایانی رئیس جمهور د  ر گفت و گوی تلویزیونی با مرد  م: 
د  ر انتخابــات د  و وعد  ه مهم به مرد  م د  اد  م، اشــتغال و رفع فقر 
مطلــق.  این د  و هد  ف را د  ر بود  جــه ٩۷ آورد  ه ام. از نمایند  گان 
مــرد  م د  ر مجلس می خواهم که با یاری د  ولت، کمک کنند   این 
اهد  اف محقق شود  .امید  وارم از مجلس بود  جه ای تحویل بگیریم 
که د  ولت بتواند   به قول هــای خود   به مرد  م عمل کند  .به مرد  م 
قول می د  هم که گرچه هنوز مشــکاتی هست، اما د  ولت قاد  ر 

است به کمک مرد  م، سایر قوا و رهنمود  های رهبر معظم. 

به مرد  م قول می د  هم که...

راه میانبری برای رسید ن به رضا�ت پرورد گار

۱۱

د    اریم شکاف 
د    رآمد    ی رو پرش 

می کنیم

آقای زنگنه کجاست؟

انتقاد  زهرا ســعید ی نمایند ه مرد م مبارکه 
د ربــاره خبر اختــاس  1۰۰ میلیارد ی د ر 
وزارت نفت: آقای زنگنه کجاســت؟ شما که 

می گفتید  پول ند اریم!



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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سازمان حمایت مصرف کنند       گان و تولید       کنند       گان اعام کرد       : 
متعاقب پیگیری های به عمل آمد       ه از سوی سازمان حمایت 
مصرف کننــد       گان و تولید       کنند       گان و بر اســاس رای د       یوان 
عد       الت اد       اری، بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز 
طبیعی  ابطال و مبالغ اخذ شــد       ه از زمــان اباغ رای د       یوان 
به حســاب بستانکاری مشــترکان مســترد        می گرد       د       .طی 
پیگیری های صورت گرفته، اعام شد       ه که مبالغ د       ریافتی از 

مشــترکین تحت عنوان آبونمان ، از تاریخ اباغ رای د       یوان 
د       ر تاریــخ هفد       هم مهرماه امســال، د       ر صورتحســاب بعد       ی 
به مشــترکان بازگرد       اند       ه خواهد        شد       .مشــترکان می توانند        
د       رصورت مشــاهد       ه هر گونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن 
124 به ســامانه شکایات مرد       می ســازمان صنعت، معد       ن و 
تجارت استان های سراسر کشور اعام تا مورد        رسید       گی قرار 

گیرد       .

محســن جهرود       ی د       ر حاشــیه مراســم 
رونمایــی از خــود       روی الکتریکی ســایپا 
د       ربــاره محصولی که قرار اســت به زود       ی 
جایگزین پراید        شــود        گفت: بــا توجه به 
باال رفتن ســطح اســتاند       ارد       ها د       ر حوزه 
خود       رو به این نتیجه رســید       یم که انجام 
هزینه هــای بهینه ســازی بــه روی پروژه 
قد       یمی مثل پرایــد        د       یگر مقرون به صرفه 
نیســت و بایــد        محصولــی جایگزین را 
 برای رســید       ن بــه اســتاند       ارد       های امروز 

تولید        کنیم. 

البتــه بعید        به نظر می رســد        که محصول 
جد       ید        از نظر قیمت تــوان رقابت با پراید        
را د       اشــته باشــد        چرا که محصولی مثل 
پراید        د       ر این حد        قیمت قابل تکرار شــد       ن 
نیســت اما تمامی ســعی ما این است که 
 قیمــت خــود       روی جایگزیــن نزد       یک به 

قیمت پراید        باشد       . 
محصول جد       ید        فاصله بسیاری از نظر سطح 
کیفیت با پراید        خواهد        د       اشــت و د       ر ظاهر 
و راحتی سعی شــد       ه تا به استاند       ارد       های 

جهانی نزد       یک باشد      .

جشن ازد       واج عصمت الد       وله د       ختر ٩ساله محبوب ناصرالد       ین شاه باپسر د       وستعلی خان خزانه 
د       ار بود       !این جشن 1۰روز د       ر تهران به طول انجامید       و مهریه عروس ۵میلیون سکه بود       .

ابراهیم فیاض چند        ســال پیش هم د       رباره 
انقــاب جنســی د       ر ایــران صحبت هایی 
د       اشــت که مورد        توجه بسیاری از رسانه ها 
قرار گرفت. را د       ر د       ســته بند       ی های مرسوم 
اهل سیاســت امروز، اصولگــرا می د       انند        و 
برخی معتقد       ند        که با توجه به پشتوانه های 
سیاسی که د       ارد       ، می تواند        همه آنچه را د       ر 

د       ل و ذهنش می گذرد       ، مطرح کند       . 
ازد       واج سفید        بحرانی است که قشر متوسط 
د       ارد        ایجــاد        می کند       ، بعد        از آن ازد       واج های 
ســاند       ویچی اســت، یعنی رابطه جنسی 

ساند       ویچی. 
د       ر ازد       واج ســفید        طرفین چند       مد       ت با هم 
هستند        اما اگر قرار شد        رابطه ... سر خیابان 
انجام شود       ، چه کســی می خواهد        آن ها را 
بگیــرد       ؟ چند        نفــر را می خواهند        بگیرند       ؟ 

چند        نفر را می خواهنــد        اعد       ام کنند       ؟حاال 
د       یگــر خانواد       ه گران شــد       ه اســت چون 
ســرمایه د       اری همه این ها را گران می کند        
فقط اشراف می توانند        د       ر د       وره سرمایه د       اری 

ازد       واج کنند       .
 جامعه شناســی بایــد        خفه شــود       ، علوم 
اجتماعی باید        خفه شــود       ، که خفه اش هم 
کرد       ند       ، جای ما روان شناســی نشــاند       ند        با 
عرفان هم قاطی اش کرد       ند       . اآلن نتیجه اش 

چه شد       ؟ 
اآلن شــد       ه یک محافظه کاری اجتماعی و 
کسی بحث اجتماعی نمی کند       .کو عد       الت؟ 
ســخنرانانی همه د       ر بحــث انقاب مانند        
شریعتی و بقیه، همه اش بحث عد       الت بود        
و چه شــد        یکهو تبد       یل شد        به رستگاری 
شــخص و همه اش د       ر خواب و د       ر بید       اری 

و کی خــواب د       ید       ه اســت کاکو؟ مملکت 
همه اش شــد        عرفان، هیچ کس روی زمین 

نبود       ، همه د       ر آسمان ها رفتند       . 
با این روان شناســی بــه اضافه عرفان یک 
اشرافیتی شــکل گرفت. علوم انسانی که 
مبنایــش بر عقانیت و د       ین عقانی بود        را 
گذاشــتند        کنار، یک حرکتی شروع شد        و 

قشر متوسط حرکتی را شروع کرد       . 
یعنی د       ر نتیجه اقتصاد       ی بازســازی آقایان 
قشــر متوســط شــروع کرد        به اعتراض 
جمعی اش، اما قشــر پایین چه؟ با تجاوز 
آتنا، اهــورا و مرتــب د       ارد        می آید        د       یگر و 
می بینید        که چه خبر اســت، یعنی ناامنی 
اجتماعــی تا کجا آمد       ه اســت. اگر محور 
اقتصاد        باشد       ، بد       ون جامعه، نتیجه اش این 

می شود       . 

اگر نتوانیم پاراد       ایم عقانیت و عد       الت را د       ر 
جامعه با هم قاطی کنیم، جامعه ما حتماً با 
بحران روبه رو خواهد        شد       ، آثارش هم آشکار 
شد       ه است و مقد       مه اش این تجاوزهای قشر 

پایین است.
ما د       ر حــال حاضر نظام آموزشــی با این 
تکنولــوژی فعلــی ند       اریم کــه بچه ها یاد        

بگیرند        چه کار کنند       . 
یعنی نظام آموزشی ما یا سانسور می کند        یا 
می گوید        از آن بگذر. اگر راست می گوییم و 
می خواهیم از جهل نجات پید       ا کنیم، باید        
مرد       م را از جهل نجات د       اد       ، همه مســائل 
با آموزش حل می شــود       ؛ آموزش، فلسفه 
می خواهــد       ، علوم انســانی می خواهد       ، که 

این ها هم خبری ازشان نیست.
این مطلب را ما ننوشتیم مهر نوشت.

قانعی ،رئیس انجمن جامعه شناسی ایران 
گفت: موضــوع بیمــه ازد       واج جوانان از 
بهمن ماه سال گذشته با مشارکت یکی از 
شرکت های بیمه د       ولتی پیگیری شد        و تا 
بهمن ماه ٩۵ حد       ود        ۷۰ هزار جوان تحت 
پوشــش بیمه ازد       واج قرار گرفتند       . د       ولت 
از شــورای عالی انقاب فرهنگی گرفته 
تا صنــد       وق مهررضا و صند       وق ازد       واج و... 
آمد       ند        تصویر اقتصاد       ی از ازد       واج ارائه کنند        
که این باعث شــد        که ازد       واج به پد       ید       ه ای 
ماد       ی و معاماتی تبد       یل شد       . د       قیقا مثل 
بیمه ماشــین یا خانه اینجا هم گفته شد        
که بایــد        ضمانت هایی برای ازد       واج فراهم 

شود        که این ضمانت هم تبد       یل به ضمانت بیمه شد        د       ر حالی 
که زبان بیمه کاما اقتصاد       ی است و معموال برای پد       ید       ه ها و 
فرآیند        های ریسک پذیر اقتصاد       ی مورد        استفاد       ه قرار می گیرد       .

مهمتریــن ضرر طرح بیمه ازد       واج این اســت کــه تلقی از 
ازد       واج را د       گرگون می کند       . بنابراین اگر محقق شــود        ازد       واج 
را ویران کرد       ه اســت زیرا ازد       واج را به امری مالی و اقتصاد       ی 

تبد       یل کرد       ه اســت. تاکنون تمــام طرح هایی 
که برای ایجــاد        اعتماد        و تضمین اقتصاد       ی د       ر 
شــرایط عد       م  وجود        اعتماد        د       ر جامعه طراحی، 
پیش بینی و اجرا شد       ند        همگی شکست خورد       ه 
هســتند        به د       لیل اینکه یک امر غیراقتصاد       ی 
موتور اصلی حرکت اقتصاد        است. شکل گیری 
اعتماد        د       ر جامعه است که باعث رونق د       اشتن یا 
ند       اشتن معامات اقتصاد       ی می  شود       .ازد       واج نیاز 
به ضمانت های فرهنگی د       ارد        که این ضمانت ها 
را فقــط جامعه می تواند        فراهــم و ایجاد        کند       . 
اینکه چگونه بایــد        این فرهنگ را تقویت کرد        
که تعهد       پذیری نســل جوان نسبت به ازد       واج 
و خانواد       ه افزایــش یابد        و د       ر عین حال ازد       واج 
جاذبــه  خــود        را حفظ کند        نیاز به د       انشــی د       ارد        که از افق و 
چشم اند       از سیاســتگذاران و برنامه ریزان کشور فراتر است و 

نمی توانند        آن را بفهمند        و با آن ارتباط برقرار کنند       .

ماشینمو برد       م نمایند       گی 

میگــم :آقا چــرا گیربکســش صد       ا 
می د       ه؟

میگه: خب صد       ای ضبط رو بیشــتر 
کن!

خد       ا خیرشــون بــد       ه امتحان کرد       م 
د       رست شد       . تازه پولم ازم نگرفت!

 محمد      باقر نوبخت ،ســخنگوی د      ولت گفت: برای ســال آیند      ه د      ر راســتای کاهش 
آلود      گی هوای تهران تصمیم گرفته شد      ه است که هزار د      ستگاه واگن مترو د      ر اختیار 
شــهرد      اری قرار گیرد       تا 4۰۰۰ د      ســتگاه اتوبوس و مینی بوس فرسود      ه از د      ور خارج 
شود      .بخشی از سرمایه گذاری ۷۳ هزار و 4۰۰ میلیارد       تومان برای خرید      اری ۳۰۰۰ 
د      ستگاه تاکسی سواری و ون و 2۰ هزار د      ستگاه وانت فرسود      ه از رد      ه خارج می شود       
و ۵۰ هزار د      ســتگاه موتور ســیکلت بنزینی با موتورهای برقی جایگزین خواهد       شد      .
حــد      ود       یک میلیون و ۳۷۶ هزار تن از آالیند      ه های شــهری کاهش می یابد       و 4۸۰ 
میلیون د      الر از ناوگان فرســود      ه ای که بنزین زیــاد      ی مصرف می کند       صرفه جویی 

2 خواهد       شــد      . اگر طرح های ما عملیاتی و اجرایی گرد      د       این تغییرات حد      ود        2
هزار و 4۰۰ شــغل د      ر بخش د      رون شهری و 2 هزار و ۷۰۰ شغل هم برای 
حمل و نقل برون شــهری ایجاد       خواهد       کرد      . 1۰ هزار د      ستگاه کامیون نیز 

جایگزین خواهد       شد      .

علی ربیعی ،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفــت: رفع فقر و ایجاد        اشــتغال، د       و هد       ف 
عمد       ه د       ولت د       وازد       هم د       ر بود       جه سال 1۳٩۷ 
است. هرگز توسعه را به قیمت له شد       ن فقرا 
نمی خواهیم، اضافه کرد       : برنامه ما اشــتغال 
فراگیــر ضد        فقر اســت و هد       ف ما رشــد        و 
توسعه به هرقیمت و بد       ون توجه به رفع فقر 

نیست.د       ر سال های ٩4 و ٩۵ رقم جمعیت 
فعال کشــورمان به طور بی سابقه به میزان 
٩۰۰ هزار نفر افزایــش یافت، بنابراین  هر 
میزان شغل ایجاد        کنیم تعد       اد       ی بیکار ثابت 
می مانند       . د       ر ۵۰ سال اخیر از نظر مصرف بر 
روی آب و خاک فشــار آورد       یم و تبعات آن 
به د       ولت یازد       هم منتقل شد        از جمله خشک 

به  د       ریاچه هایی که  شــد       ن 
مد       ت 4۰ سال سیاست های 
غلط بر آن اعمال شد       .بیش 
از ۶۰ سال به صند       وق های 

اعتنایی شد         بی  بازنشستگی 
و د       ر این د       ولــت به آن توجه 

کرد       یم.

یوســف نجفی ،معاون حقوقی و امور 
مجلس وزیر آموزش و پرورش گفت: 
کمیســیون  د       ر  که  رایزنی هایی  بــا 
تلفیــق مجلــس د       اشــتیم، مصوب 
شد       ه اســت با رعایت استاند       ارد       هایی 
که مشــخص می شــود       ، آب و برق و 
رایگان شــود       .برای حل  گاز مد       ارس 
باید         مشــکات آموزش و پــرورش 
نقش قانوگذاری را برای مجلس قائل 
باشــیم و ما باید        تعامل بیشــتری با 

مجلس د       اشته باشیم.مجلس 
تعامل  اخیر  ســال های  د       ر 
خوبــی با آموزش و پرورش 
د       اشته است و د       ر بحث های 
بود       جه ای همکاری خوبی با 
است.خوشبختانه  د       اشته  ما 
امســال کاهــش بود       جــه 

ند       اشتیم و سهم اعتبارات آموزش و 
پرورش هیچــگاه د       و رقمی نبود       ه اما 

امسال چنین است.

حســن روحانی رئیــس جمهور د       ر 
بازد       یــد         از وزارت اقتصــاد        د       ر جمع 
وزیر و مد       یران ارشــد        وزارت اقتصاد        
گفت: همه بد       ون استثنا باید        مالیات 
فاصله ما  بد       هند       .ریشــه مشــکات، 

مسووالن با نسل جوان است.  
ند       اریم  د       اریــم؛ معصوم  بزرگی  ملت 
و همه مســووالن قابل نقد        هستند       .  

برای حل مشکات به جای نفی، افراد        
و وضع موجود        باید        نقد        شــود       .  مرد       م 
مطالبات اقتصاد       ی، سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی د       ارند       . اگر با جان بپذیریم 
مرد       م همه کاره کشورند       ، مسائل حل 
می شــود       .  اگر با مرد       م گفتگو کنیم 
و شــفاف باشیم، مشــکات نیز حل 

می شود       .

عضو هیات علمی د       انشــگاه  عامه 
طباطبایی و جامعه شــناس گفت: 
د       خترانــی که بــه ازد       واج بــا افراد        
میانســال تمایــل د       ارنــد       ، اغلــب 
د       ختران باالی ۳۰ سال هستند        که 
برای تامین زند       گــی نمی توانند        به 

پسران جوان اعتماد        کنند       . 
همچنین خشونت د       ر پسران جوان 
بســیار باالســت، بنابراین د       ختران 
به ســمت مرد       ی می روند        که رفتار 
باشــد       .ازد       واج  د       اشــته  محبت آمیز 
د       ختران با مرد       ان باالی ۶۰ ســال 
د       ر طبقــات مرفه جامعه با توجه به 
اینکه امکانات د       ر این طبقات بیشتر 
اســت و این د       ختران نیــز توقعات 
مالــی واقتصــاد       ی زیــاد       ی د       ارند       ، 
می افتد       .د       ختران  اتفــاق  راحت تــر 
با این مســئله رو به رو هســتند        که 
اکثر ازد       واج هم ســن و سال هایشان 
با شکســت مواجه می شــود       ، پس 
امن تری  ازد       واج  می د       هنــد         ترجیح 

د       اشته باشند       .
این مرد       ان کمبود        عاطفی شان را با 
د       ختران یــا زنانی برطرف می کنند        
که تمایلی به بچه د       ار شد       ن، ند       ارند       .
ایران جامعــه موفقی از نظر ازد       واج 

نیست. 
ســن ازد       واج بــاال رفته و پســران 
به د       نبــال د       ختران جوان هســتند        
بنابراین بســیاری از د       ختران باالی 
از  را  ازد       واج  فرصــت  ســال   ۳۰
د       ســت د       اد       ند        شــاید        به مرد       ی که 
مهر و محبت د       اشــته باشد        و بتواند        
هزینه هــای زند       گــی را تقبل کند        
حتی با سن باال تمایل نشان د       هند       .

احساس مسئولیت د       ر پسران جوان 
و کل جامعه کم رنگ شد       ه و باعث 
شــد       ه افراد        د       چار مشکات عاطفی 
و تنهایی شــوند       . متاسفانه ما سواد        
عاطفی پایینی د       اریــم. اگر بتوانیم 
سواد        عاطفی را افزایش د       هیم شاهد        

ازد       واج های منطقی خواهیم بود       .

آبونمان گاز حذف شد      

به زود       ی جا�گز�ن پرا�د        می شود       

پرخرج تر�ن عروسی تیار�خ ا�ران

ازد      واج ساند      و�چی هم رسید      !

اخیرا طرح بیمه ازد      واج را مطرح کرد      ند      !

مد      ارسرایگان شد      ن آب، برق و گاز 

مرد      م همه کاره کشورند      

 ازد       واج د       ختران 
با مرد       ان باالی 60 سال

به قیمت له شد      ن فقرا نمی خواهیماگر طرح های ما عملیاتی و اجرایی گرد      د      ...

قد      مت طرح ترافیک د      ر تهران 
طرح ترافیک قد       مت 1۵۰ 
طرح  این  د       ارد       ؛  ساله 
زمان  د       ر  بار  نخستین 
شاه  ناصرالد       ین  سلطنت 
چهارپایان  ورود         منع  با 
مید       ان  محوطه  به  باربر 

ارگ به اجرا د       رآمد       .

فیلتر  به  واکنش  د       ر  روحانی 
تلگرام گفت: د       سترسی مرد       م به 
فضای مجازی نباید        د       ائمی قطع 

باشد       . 
راحت  »تو  می گویند      :  مرد       م 
گرفتار  نفر  4۰میلیون  خوابید       ی 
بود       ند       ،1۰۰هزار نفر شغلشان را از 

د       ست د       اد       ند       .«

آیــت اهلل طباطبایی نژاد  امام جمعه اصفهان به رئیس جمهور پیشــنهاد   کرد  :اگر بود  جه 
اند  ک اســت اما حقوق کارمند   و کارگر را عقب نیند  ازیــد   .عقب افتاد  ن حقوق زمینه 
اغتشاش می شــود   از د  ولت میخواهم د  و ماه حقوق حقوق بگیران باال از وکا و وزرا و 
قضات را ند  هند   و به کسانیکه حقوقشان عقب افتاد  ه،بد  هد  ، ببینند   چه اتفاقی می افتد  .

تو راحت خوابید       ی ...

د  و ماه حقوق وزرا را ند  هید  !

 تکنولوژی اش جد      ید      ه،
  بد      ون سوزن 
عمل می کنه!

بحق شرف ...

قیمت های جد      ید       

 
کاالهای اساسی



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی
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بشــیر خالقی، عضو کمیسیون بهد       اشــت و د       رمان مجلس 
شورای اســامی گفت: حاشیه نشــینی امروز مانند        گذشته 
به شکل حلبی آباد       ها نیســت و تفاوت هایی د       ارد       . د       ر حاشیه  
شهرها اقشــاری زند       گی می کنند        که از نظر وضعیت د       رآمد        
جزو پایین ترین اقشــار جامعه محسوب می شوند       . بسیاری از 
این افراد        د       ر روســتاها زمین یا ملک د       ارند        که د       یگر کارایی 
ند       ارد        و نمی تواند        منبع د       رآمد       شــان باشد       . شرایط اقتصاد       ی 
عد       م د       سترسی به آموزش برای فرزند       انشان و زند       گی سخت 
د       ر روســتا این افراد        را مجبور به مهاجرت کرد       ه اســت. د       ر 
ســال های گذشــته بیش از ۶۰د       رصد        جمعیت کشــور د       ر 

روســتاها زند       گی می کرد        اما امروز این موضوع برعکس شد       ه 
و بیشــتر مرد       م د       ر شهرها زند       گی می کنند        که البته بسیاری 
از آنها به علت شــرایط اقتصاد       ی نامطلوب د       ر حاشیه شهرها 
هستند       .. این افراد        اغلب د       ر شرایط بد        بهد       اشتی، اقتصاد       ی و 
اجتماعی هستند       . بسیاری از آسیب های اجتماعی و تخلفات 
از همین مناطق ناشی می شود        که بیشتر به علت شرایط بد        
اقتصاد       ی است.اکثر حاشیه نشــینان به شغل های کاذب د       ر 
شــهر روی می آورند       . این افراد        فقط خد       مات اولیه سامت و 
پیشــگیری مانند        واکسیناسیون را توسط خانه های بهد       اشت 

د       ریافت می کنند       .

د       کتر ایرج فاضل ،رئیس کل سازمان نظام پزشکی د       ر نامه ای 
خطاب به ریاســت قوه قضائیه خواستار جلوگیری از اجرای 

مجازات حبس د       رباره تخلفات حرفه ای پزشکی شد       :
محضر مبارک حضرت آیت اهلل صاد       ق آملی الریجانی )د       امت 

برکاته(
ریاست محترم قوه قضائیه

با سام
احترامــا ضمن تشــکر از راهنمایی و حمایت های مســتمر 
جنابعالــی از جامعه پزشــکی و توصیه به قضــات محترم  
د       اد       گاه هــا و د       اد       ســراها د       ر رعایت انصاف د       ر رســید       گی به 

پروند       ه های جرایم صنفی پزشکی نظر به اینکه اعضا محترم 
جامعــه خد       وم پزشــکی د       ر انجام اقد       امــات د       رمانی، با نیت 
خیرخواهانه و جهت معالجه و مد       اوای بیماران و کاهش آالم 
آنان اقد       ام نموه و د       ر بسیاری از موارد        به علت شرایط خاص 
بیمار و بیماری یا وجود        سایر بیماری های زمینه ای، مراحل 
د       رمــان تکمیل نگرد       ید       ه و بیمار د       چار عارضه شــد       ه یا فوت 

می گرد       د       .
از ســوی د       یگر از آنجا که مجازات حبس پیش بینی شد       ه د       ر 
قانون مجازات اســامی به منظور تاد       یب و تنبیه مجرمین و 
ایجاد        رعب و هراس د       ر ایشــان به جهت پیشگیری از وقوع 
جرایم احتمالی آتی اســت و د       ر اقد       امات د       رمانی پزشــکی 
اصوال قصد        انجام جرم وجود        ند       ارد        تا با صد       ور چنین احکامی 
بتوان از وقوع جرایم بعد       ی جلوگیری نمود        و از طرفی، صد       ور 
این احکام حتی ممکن اســت سبب شود        تا پزشکان به علت 
پرهیز از عواقب احتمالی، از معاینه و مد       اوای بیماران د       ارای 
خطــر باال خــود       د       اری نمایند        که این خــود        می تواند        حاوی 
پیامد       های زیانباری برای جامعه باشــد        و د       ر نهایت با توجه 

به مــاد       ه 4٩۵ قانون مجازات اســامی مصوب 1۳٩2/2/1 
از آن مقام محترم اســتد       عا د       ارد        د       ســتور فرمایند        تا ضمن 
جلوگیری از اجرای مجازات حبس مزبور ، به مراجع محترم 
قضایی اباغ گــرد       د        تا از صد       ور احــکام حبس د       ر خصوص 
تخلفات حرفه ای پزشــکی خود       د       اری فرمــود       ه و د       ر صورت 
 لزوم از ســایر مجازات های جایگزیــن از جمله جزای نقد       ی 

استفاد       ه فرمایند       .

علی فاضلی، رییس اتاق اصناف گفت: برای 
جلوگیری از افزایش قیمت نان پیشنهاد        ما 
این بود        که شاهد        افزایش حامل های انرژی 
نباشــیم و قیمت  حامل های انرژی همچون 

سال 1۳٩۳ باشد       . 

قیت نان هیچ گونه افزایشی نخواهد        د       اشت.
همچنین پیشــنهاد        کرد       یم که حد       اقل حق 
بیمه کارفرمایان تا ســقف پنج کارگر اعمال 
شــود        تا بد       ین ترتیب بخشــی از مشکات 
این صنف برطرف شود       .پیشنهاد       مان را طی 

نامه ای به معاون اول رییس جمهوری ارسال 
کرد       ه ایم که امید       واریم این پیشنهاد       ات مورد        

توجه قرار گیرد       .
چند       ی پیــش د       ر کارگــروه تنظیــم بازار 
مجــوزی برای افزایــش 1۵د       رصد       ی قیمت 

نــان د       اد       ه و قرار شــد        قیمت های جد       ید        د       ر 
نانوایی هــای د       ولتی پز اعمال شــود       ، اما د       ر 
همــان روز رییس جمهور د       ســتور د       اد        که 
 این مصوبــه اجرا نشــود        و قیمت نان هیچ 

تغییری نکند       .

علی خد       ایی عضو کارگری شــورای عالی کار گفت: د       ر حالی 
که از ســال ٩1 اقام د       یگری د       ر سبد        معیشت وجود        د       اشته 
که به د       لیل از د       ســت رفتن قد       رت خرید       ، این اقام از ســبد        
معیشت خانوار به تد       ریج حذف شد       ه و د       ر سبد        معیشت سال 
٩۵ جای خود        را به کاالهای ارزان قیمت مشابه و بی کیفیت 
د       اد       ه اســت.به د       لیل عد       م تامین خوراک اســتاند       ارد        و تغییر 
الگوی مصرف به ســمت کاالهای بی کیفیت و ارزان قیمت 
زنگ خظر ســامت د       ر بین گروه های کــم د       رآمد        جامعه به 
صد       ا د       رآمد       ه اســت . به جای اینکه با بیان واقعیات، تغییرات 
سبد        معیشت را که به د       لیل کاهش قد       رت خرید        اتفاق افتاد       ه 
اعام کنند       ، نرخ تورم را بــه عنوان تحلیل های منطقی ارائه 

می د       هند        و با تغییر واقعیت، کاهش تورم را به عنوان باالرفتن 
د       رآمد        خانوار قلمد       اد        می کنند       .برآورد        ما این اســت حتی اگر 
آمارهای صحیح باشــد       ، نتیجه گیری صحیحی از این آمارها 
نشد       ه اســت.نرخ تورم اعامی از سوی د       ولت بر مبنای بیش 
از ۳۵۰ قلم کاال اســت که بســیاری از آنها د       ر سبد        معیشت 
گروه های کارگری جایی ند       ارند        اما می تواند        سرجمع نرخ تورم 
را کاهش د       هد       ؛ بنابراین نمی تواند        معیار د       قیقی برای تعیین 
حد       اقل د       ستمزد        باشد       .کارگروه د       ســتمزد        ٩۷ صرفا با برنامه 
بررسی راهکارهای تامین سبد        معیشت شروع به کار کرد       ه و 
قرار است راهکارهایی که قد       رت خرید        کارگران را برای تامین 

این سبد        افزایش می د       هد        ارائه کند       .

یا از ما پولدارترند که بهشون میگیم #مال مرد م خور! 
یا بي پول ترند که بهشون میگیم #گداگشنه!

یا از ما بهتر کار می کنند       که بهشون میگیم #خرحمال! 
یا کمتر کار می کنند       که بهشون میگیم #تنبل!

یا از ما سرسخت ترند که بهشون میگیم #کله خر! 
یا بیخیال ترند که بهشون میگیم #مشنگ!

یا از ما هوشیارترند که بهشون میگیم پرافاده!
یا ساد ه ترن که بهشون میگیم #هالو!

یا از ما بیشتر خرید می کنند      که بهشون میگیم #ولخرج! 

یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگیم #خسیس!
یا از ما بزرگترن که بهشون میگیم #ُگنده بَک!

 یا کوچکترن بهشون میگیم #فسقلي!
یا از ما مرد م د        ارترن بهشون میگیم #بوقلمون صفت!

 یا رو راست ترن بهشون میگیم #احمق!
کا معیار همه چیز ما هستیم؛ نه حقیقت!!!

 واي بر ما و این خودخواهي و قضاوت...
این مطلب را ما ننوشتیم فروغ فرخزاد         

نوشت.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران 
با انتقــاد        از برخی موضعگیری هــا د       رباره 
ناآرامی ها و ارائه راهکارهایی برای تســهیل 
وضعیت اقتصاد       ی جامعه تاکید        کرد       : موضوع 
مطرح د       ر روزهای اخیــر نا آرامی های رخ 
د       اد       ه د       ر تهران و برخی از شــهرهای کشور 
است.  اگرچه ما د       ر مورد        منشا و سازماند       هی 
معترضان اطاعات موثقــی ند       اریم و نمی 
توانیم قضاوت د       قیقی د       اشته باشیم، به نظر 
می رسد        با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد        
و سیاست کشور ، اقد       اماتی فراتر از رویه فعلی 
برای تسهیل تحمل اقشار متوسط به پایین 

جامعه الزم اســت.اینکه برخی بد       ون آنکه 
بررسی جامعی نسبت به د       هه گذشته،نسبت 
به  مصرف بی رویه صد       ها میلیارد        د       الر منابع 
ارزی ، رشد        اقتصاد       ی منفی و کاهش اشتغال 
د       ر د       ولت گذشته د       اشته باشند        و مسئولیت 
مشکات را به د       وش د       ولت فعلی بگذارند        به 
همان اند       ازه اشتباه است که برخی بخواهند        
مشکات را به ســوی نظام فرافکنی کنند       . 
واقعیت این است که عبور از شرایط د       شوار 
د       اخلی و خارجی کشور، جز با وحد       ت ملی و 
مسئولیت پذیری یکپارچه و هم افزایی همه 
د       ستگاه ها و قوا ممکن نیست. د       ر این شرایط 

راهکارهایی برای تسهیل شرایط اقتصاد       ی 
جامعه وجود        د       ارد        که به برخی از آنها اشاره 

می شود       :
نخست: استفاد       ه از ظرفیت صند       وق توسعه 
ملی برای ایجاد        رونق اقتصاد       ی، حفظ ارزش 
پول ملی و جمع آوری نقد       ینگی سرگرد       ان 
از جامعه با توجه به آنکه حد       ود        یکســوم از 
د       رامد        نفتی به این صند       وق واریز می شــود        
و پروژه های عمرانی بد       لیل کمبود        منابع د       ر 

حالت رکورد        قرار د       ارند       .
د       وم: کاهــش محســوس بود       جــه هــای 
غیرضروری، تشریفاتی، همایش ها، سفرها 

و امکانــات لوکس د       ســتگاههای عمومی 
ونهاد       ی.

ســوم: حذف رد       یف های ترجیحی و رانت 
آمیز د       ر بود       جه و شفاف سازی آن و راهکار 
چهارم کاهش بد       هی های د       ولت و سیستم 
بانکــی به  بخش خصوصــی از طریق آزاد        

سازی منابع و تهاتر د       ارایی ها است.
طبیعی است مجموعه این اقد       امات اگرچه 
باعث حل تمامی مشــکات نمی شود        اما با 
ایجاد        گشایش اقتصاد       ی و کاهش بار روانی 
ناشی از احساس تبعیض شــرایط را برای 

جامعه قابل تحمل می کند       

عبــاس آخونــد       ی ،وزیــر راه و 
د       ولت  اینکه  بیان  با  شهرســازی 
د       ر بازســازی بافت های فرسود       ه 
د       خالــت نمی کند       ، گفــت: بارها 
راجع به کاالیی شــد       ن مرد       م د       ر 
شهرها و شــهرد       اری سود       اگرانه و 
تجارت محــور صحبت کرد       ه ایم. 
تمام بحث ما این اســت که باید        
بد       نبــال ارتقــای کیفیت زند       گی 
مرد       م باشیم و خاطره های ایرانی 
را زند       ه کنیم. د       ولت و شــهرد       اری 
باید        تصمیم بگیرنــد        و به د       وران 
بیغوله ســازی که هزاران میلیارد        
تومان از ســوی مرد       م را به بیابان 
ها برد       ند        و فضای زشــت و پلشت 
ایجاد        کرد       ند        خط بطان بکشند       .

شهر محل زند       گی، نفس کشــید       ن، گفتگو، ارتباط با همسایگان و برگزاری آئین 
های ملی و محلی اســت.کاری که امروز قرار اســت آغاز آن را اعام کنیم اتفاقی 
است که مرد       م می خواهند        آن را انجام د       هند        و د       ولت کاره ای نیست.ما قیم مرد       م 
نیستیم. مرد       م خود       شان می د       انند        که می خواهند        چکار کنند       . امید       واریم این تغییر 
نگرش را پیگیری کنیم و اگر ما موفق به این تغییر نگرش نشویم مرد       م ایران خود        
یک روز این تغییر رویکرد        را ایجاد        می کنند       . با عنوان بافت فرسود       ه مخالفم چون 
بافت فرســود       ه یعنی تنزل اجتماعی محله؛ ولی ما تمام تاشــمان این است که 
منزلت محله افزایش یابد        و این افزایش منزلت، تمام ســود        اقتصاد       ی آن را جبران 
می کند       . این موضوع ســود       آور است نه تراکم فروشی ۳۰۰ و 4۰۰ د       رصد        که تمام 

شهرهای ما را به این وضع د       چار کرد       ه است.

مجید        زینلی مد       یرکل انتقال خون استان 
روزانه  مراجعات  تعــد       اد         اصفهان گفت: 
اهد       اکنند       گان د       ر فصل زمستان از 4۰۰ 
تا 4۵۰ نفر به 1۵۰ تا 2۰۰ نفر رســید       ه 

است. 
ذخیره خون مورد        نیاز د       ر استان از شش 
به چهار روز کاهش یافته است افزود       : با 
توجه به اینکه د       ر تابستان امسال روزانه 
حد       ود        4۰۰ واحد        خون گیری د       ر مراکز 
انتقال خــون انجام می شــود       ، این آمار 

هم اکنون بــه حد       اکثر ۳۰۰ واحد        خون 
رسید       ه اســت. د       ر ٩ ماه امسال بیش از 
1۳۰ هــزار نفر به مراکــز انتقال خون 
استان برای اهد       ای خون مراجعه کرد       ند        
که 1۰1 هزار نفر آن ها موفق به اهد       ای 

خون شد       ند       .
از این میزان خون اهد       ایی بیش از 2۵۰ 
هزار واحــد        انواع فرآورد       ه های ســلولی 
و پاســمایی تولیــد        و د       ر اختیار مراکز 

د       رمانی قرار گرفته است.

رضا صالحی امیری د       ر د       ومین نشســت 
فصلی مد       یران شــهرد       اری تهران، حضور 
نجفی د       ر شــهرد       اری تهــران را فرصت 
طایی برای شــکوفایی تهران د       انست و 
گفت:  باور د       ارم حضور ایشان می تواند        
منشــا تحولی برای این کانشهر باشد       ؛ 
با پشــتوانه و تجربــه طوالنی، صد       اقت، 
شفافیت و پاکد       ستی که د       ر ایشان شاهد        
هســتیم این باور را د       اریم که می توان با 
همت، جسارت، شــفافیت و پاکد       ستی 
تحول اساســی را د       ر کانشــهر تهران 

د       اشته باشیم.
د       ر تهران 14۰۰ چشم اند       از فرهنگی که 
انتخاب کرد       یم عبارت اســت از شهری 
انســان مد       ار، فضیلت گرا، اخاق محور 
د       ارای شــاخص های زیســت انسانی و 
فرهنگی، ســازگار با فرهنگ انســانی و 
ملی، اصاح سبک زند       گی، ترویج سامت 
اجتماعی، توســعه آموزش شــهروند       ی 
گسترش نقش نهاد       های مرد       می و محلی 
و توانمند       سازی اقشار آسیب پذیر و توجه 

ویژه به ترویج امور د       ینی و قرآنی، تقویت 
همبستگی، انســجام و نشاط اجتماعی 
میان شــهروند       ان ســاکن د       ر کانشهر 
تهران است.شــهر متعلق به مرد       م است 
نه برج سازان و مال ســازان.از این منظر 
الگوی توسعه انســانی د       ر شهر مبتنی بر 
رضایت اجتماعی خواهد        بود       .د       ر شــهری 
که زیســت فرهنگی حاکم نیســت هر 
روز بد        اخاقی گســترش پید       ا می کند        
د       ر مقابل د       ر شهر د       ارای زیست فرهنگی 
ســازگاری مشــهود        اســت. همچنین 
احساس امنیت، نشاط اجتماعی، امید        به 
آیند       ه، رضایت، اعتماد        اجتماعی، خانواد       ه 
مستحکم و ســامت اجتماعی مشاهد       ه 
می شود        اما جای سوال است که امروز آیا 
تهران د       ارای ویژگی ای زیست فرهنگی 
است یا خیر؟آمار رســمی د       ر سال ٩4 
نشــان می د       هــد        د       ر تهــران ۵۰۰ هزار 
نزاع منجر به جرح رخ د       اد       ه اســت؛ این 
خشونت بیانگر آن است که شهر چهره 

نرمی ند       ارد       .

رئیس شورای پنجم شهر تهران د      ر واکنش به گزارش معاون برنامه ریزی شهرد      اری 
گفت: گزارش آن قد      ر منفی بود       که انگار همه باید       از تهران مهاجرت کنیم. د      ر گزارش 
شما مزیت های تهران مطرح نشد      ه است.هد      ف اصلی ما این است که ضعف ها برطرف 
تهران روی مزیت های شهر بخش  برنامه سوم شهرد      اری  باید       د      ر  به نظر من  شد      ه 

ویژه ای باز کنیم.

آد       م ها د      و د      سته اند      

واقعیت ا�ن است ...

اعضا محترم جامعه خد       وم پزشکی ...

 امید      وار�م ا�ن پیشنهاد      ات مورد       توجه قرار گیرد      

قیم مرد       م نیستیم

این اصفهانی ها  ...

تهران متعلق به مرد      م است

انگار همه باید       مهاجرت کنیم!

به عنوان تحلیل های منطقی ارائه می د       هند       

حاشیه نشینی د      ر حال افزا�ش است

مژد                    ه  مژد                    ه

مختصری گرانی 
د    اشتیم که آن هم 

مهار شد    !
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د       هــه ۵۰: اگــه انقــاب کنیــم، 

خوشبخت میشیم
د       هه۶۰: جنگ تموم بشه خوشبختیم
د       هــه۷۰: خرابــی هــای جنگ رو 

بسازیم، خوشبخت میشیم
بشه  برد       اشــته  تحریم  اگه  د       هه۸۰: 

خوشبختیم
د       هه ٩۰: اگــه یارانه ها قطع نشــه 

خوشبختیم!

چهار د       هه پیش آمســترد       ام، شــبیه تهران 
بود       . جایی پر از ترافیک، سروصد       ا و آلود       گی. 
خیابان های هلند        شــباهت د       یگــری نیز با 
شــهرهای ایران د       اشــتند        از نظر نرخ باالی 
مــرگ و میر و تصاد       فات جاد       ه ای. د       ر ســال 
1٩۷1 تلفات به ۳۳۰۰ نفر د       ر ســال رسید        
که 4۰۰ کود       ک د       ر میان آنها بود       . اما امروزه 
شــهرهای هلند        حال و هوای د       یگری د       ارند       .
هر کس به شــهرهای هلند        سفر کرد       ه باشد        
می د       انــد        د       وچرخه ســواران د       ر این شــهرها 
یکه تــازی می کنند       ؛ آنهــا خیابان های مرکز 
شــهر را تحت کنترل خود        د       ارند       ، به سرعت 

راه خــود        را باز می کننــد        و می روند       . اینجا 
اولویت با د       وچرخه هاســت. اما کمتر کسی 
می د       اند        چــه تاش و رنجی بــرای تصویب 
قوانین و امکانات د       وچرخه ها شــد       ه اســت. 
حاال آمسترد       ام از مسیرهای مجهز د       وچرخه 
ســواری بهره می برد       . این مسیرهای به هم 
پیوســته د       وچرخه به قد       ری امــن و راحت 
هستند        که کود       کان، معلوالن یا سالخورد       گان 
را هــم بد       ون نگرانــی به کوچــه و خیابان 
کشاند       ه است. البته فقط آمسترد       ام نیست که 
مسیرهای د       وچرخه اش به چشم می آید       ؛ همه 

جای هلند        همین د       استان است. مه لقا ماح، متولد        سال 1٩1۷ میاد       ی 
اســت ، هم اکنون 1۰۰ ســاله و ساکن 
تهران اســت.»بیش از ۵۰سال است که 
فقــط کاغــذ وروزنامه هــای باطله اش 
رابیرون می گذارد        و کســی زباله د       یگری 
د       ر مقابــل خانه او ند       ید       ه اســت. به جای 
آب معد       نی از آب جوشــید       ه و سرد        شد       ه 
ســماور اســتفاد       ه می کند        تا مباد       ا یک 
بطری پاســتیکی به طبیعت وارد        شود       . 
به جای د       ستمال کاغذی هم از د       ستمال 
پارچه ای استفاد       ه می کند        و اصوالً مواد       ی 
که د       ر بسته بند       ی نایلونی است خرید       اری 

نمی کند       . برای خرید        هم معموالً از کیسه 
پارچه ای د       وخته شــد       ه استفاد       ه می کند       . 
حتی اگر شــرایطی پیش آید        که کیسه 
پارچه ای همراه ند       اشته باشد        از فروشند       ه 
می خواهد        که چند        قلم جنس را د       ر یک 
کیســه بریزد        و بعد        هم کیســه را به او 

برمی گرد       اند       . 
پسماند       هایی همچون تفاله چای و پوست 
میــوه و امثال آن را هــم د       ر گود       الی که 
د       رحیاط منزل د       رست کرد       ه است می ریزد        
تا کود        شــود        و کود        را یا پــای د       رختان 

می ریزد        یا به د       یگران می د       هد       .
او بنیانگذار جمعیت زنان مبارزه با آلود       گي 
محیط زیســت، د       ارند       ه ی عناوینی چون 
»ماد       ر محیط زیســت ایران«، »بهترین 
شــخصیت میراث طبیعی« »د       وســتد       ار 
محیط زیســت« اســت. عناوینی که با 
بزرگی نام، همچنان گویای تاش مستمر 
این بانو نیست. خانم ماح د       ارای د       کترای 
جامعه شناســی از د       انشــگاه ســوربون 
فرانسه، کسی است که مصد       اق عملی یک 
فعال محیط زیستی ست. کسی که بد       ون 
شــعار د       ر عمل الگویی برای تک تک ما 
به عنوان د       وستد       اران محیط زیست است.

ســید       محمد        بطحایی ،وزیــر آموزش و 
پــرورش د       رباره بازد       اشــت تعــد       اد       ی از 
نوجوانــان و جوانان د       ر ســطح کشــور 
خاطرنشــان کرد       : هنوز آمــار د       قیقی از 
اینکه چه تعد       اد        از افراد        بازد       اشــت شد       ه 
د       انش آمــوز هســتند        ند       ارم امــا د       ر این 
زمینه از وزارت کشور و نهاد       های امنیتی 
پیگیری هایی انجام می د       هم.اینکه تعد       اد        
زیاد       ی از د       ستگیرشــد       گان حواد       ث اخیر 
از افــراد       ی بود       ند        که د       ر ســنین جوانی 
قرار د       اشــتند        حرف د       رســتی است اما 
هنوز د       رباره اینکه چه تعد       اد        از این افراد        
د       انش آمــوز بود       ند        آمــار د       قیقی وجود        
ند       ارد       .بر اســاس گزارش هــای موجود       ، 
تعــد       اد       ی از د       انش آموزانی که د       ســتگیر 
شــد       ه اند        د       ر حال ترد       د        د       ر خیابان  بود       ند        

و به همــراه افــراد       ی د       یگر بازد       اشــت 
شد       ه اند       .آشوب و خشــونت کور همواره 
بی گناهــان را قربانی می کنــد       ؛ د       اغد       ار 
کشته شد       ن د       و د       انش آموز و امید        آیند       ه 
 ایران، »آرمین« و »شایان« عزیز د       ر این 

آشوب هستیم.

د       اوود        امیری ،یک مقام مســئول کارگــری  گفت: اگر د       ولت 
می خواهد        برای اشتغال سرمایه گذاری کند        باید        راه حل های 
د       یگــری غیر از افزایش قیمت ســوخت و گازوییل را د       رنظر 
بگیرد       .د       ر شــرایط کنونی باید        از محــل د       رآمد       های مالیاتی، 
فروش نفت و محصوالت نفتی و پتروشــیمی د       رآمد        متصور 
شــویم و د       ر بخش اشتغال ســرمایه گذاری کنیم. واگذاری 
بنگاههای د       ولتی به بخش خصوصی و تاش برای خصوصی 
ســازی واقعی نیز می تواند        د       رآمد       های د       ولت را افزایش د       هد       .

اگر د       ولت اراد       ه جد       ی برای مبارزه با قاچاق کاال د       اشــته باشد        
می تواند        از این طریق، اشــتغال را رونق و فرصتهای شغلی را 
افزایــش د       هد        و بازار مصرف و تقاضا را مد       یریت کند       .به د       لیل 
آنکه منابع د       رآمد       ی د       ولت کاهش یافته و د       خل وخرج د       ولت 
نمی خواند       ، افزایش قیمت حامل های انرژی د       ر بود       جه ســال 

1۳٩۷ را مطرح کرد       ه است.
آنچه مسلم است افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر منفی 
بر تورم و گرانی د       ر بازار کار می گذارد       . زمانی بار تورم را تحمل 

می کنیم و د       ر کنارش روی اشتغال سرمایه گذاری می کنیم، 
ولی نمی توانیم این مساله را ناد       ید       ه بگیریم که وقتی با حجم 
گسترد       ه قاچاق د       ر کشور مواجهیم اگر هزینه تولید       مان بیشتر 

شود        تولید        هم متضرر و راکد        می شود       .
با رکود        تولید        د       ر کشــور مشاغل موجود        هم از د       ست خواهند        
رفــت و اگر ســرمایه گذاری منجر به اشــتغال هم د       اشــته 
 باشــیم با اشتغال از د       ســت رفته د       ر نقطه ســر به سر قرار 

خواهند        گرفت.

وقتی  د       خل وخرج د       ولت نمی خواند       

عــارف ،رییس فراکســیون امید        مجلس با اشــاره به بازد       اشــت شــد       ن تعد       اد       ی از 
د       انش آموزان و د       انشــجویان د       ر تجمعات اخیر، د       ر حســاب توئیتری خود        نوشت: از 
قرار اطاع، تعد       اد       ی از د       انشجویان و د       انش آموزان د       ر تجمعات اخیر بازد       اشت شد       ه اند       . 
امیــد       وارم وزرای اطاعات، علوم و آموزش و پرورش نســبت به آزاد       ی این عزیزان با 
توجه به فصل امتحانات، اقد       امات الزم را انجام د       هند       . شخصا این موضوع را تا رسید       ن 
به نتیجه مطلوب د       نبال می کنم. د       انشجویان همیشه ثابت کرد       ه اند       ، مطالبات خود        را 

از راه های مد       نی پیگیری می کنند       .

 ماد      ر محیط  زیست ایران

د      ر حال ترد      د       د      ر خیابان  بود      ند      ...

 آرزوهای بزرگ

تا رسید       ن به نتیجه مطلوب د       نبال می کنم!

ایســلند        اولین کشوری اســت که د       ر آن پرد       اخت »د       ستمزد       ِ 
برابر« به زنان و مرد       ان به شــکل قانونی اجرا می شــود        و به 
موجب این قانون از این پس د       ر این کشور پرد       اخت حق الزحمه 

بیشتر به مرد       ان نسبت به زنان غیرقانونی خواهد        بود       .
بر اساس قانونی که د       ر روز د       وشنبه، اولین روز از سال 2۰1۸ 

میاد       ی تصویب شد       ، ایسلند        به عنوان اولین کشور د       ر جهان 
قانون برابرسازی پرد       اخت د       ستمزد        به زنان و مرد       ان را اجرایی 

کرد       .
به موجب این قانون، ســازمان های د       ولتی و شرکت هایی که 
حد       اقل 2۵ کارمند        د       ارند        باید        مجوز د       ولتی از سیاســت های 

پرد       اخت حقوق برابر را د       ریافت کرد       ه و د       ر صورت عد       م اثبات 
پرد       اخت د       ستمزد        برابر به کارمند       ان زن و مرد        خود        با جریمه 
مواجه خواهند        شد       .د       ولت ایسلند        قصد        د       ارد        شکاف جنسیتی 
د       ر پرد       اخت د       ستمزد        د       ر این کشور تا سال 2۰2۰ میاد       ی به 

طور کامل از بین برود       .

برابری زنان و مرد      ان د      ر ا�سلند      

آمسترد      ام  شبیه تهران بود      !

پیــروز حناچی،معــاون فنــی و عمرانی 
شهرد       اری تهران با اشاره به تعیین تکلیف 
گود        خطرناک برج میــاد       ، گفت: د       ر حال 

حاضر گزارشــی د       رباره وضعیت گود        برج 
میاد        به شــهرد       ار تهران ارائه د       اد       ه ایم که 
منتظر تصمیم وی هستیم.این گود        د       ر زمان 

مد       یریت قالیباف به کمیسیون ماد       ه ۵برای 
تعیین تکلیف آورد       ه شد       ، آن زمان شهرد       ار 
وقت، خواهان ســاخت د       و برج د       ر این گود        
بود        که ما به د       لیل نبود        مطالعات توجیهی 
برای ســاخت این د       و برج مخالفت کرد       یم 
چرا که د       الیل ســاخت این د       و برج مبهم 
بود       .ما طرح ها را به آن ها نشان د       اد       یم واعام 
کرد       یم که تناسبی بین مصوبه کمیسیون 
ماد       ه ۵ و گود       ی که برد       اشــته شــد       ه است 
نیست و آن کسی که گود        را برد       اشته باید        
پاسخ د       هد       .د       ر حال حاضر با گود        خطرناکی 
روبرو هستیم که سه راهکار پیش رو د       اریم. 
یــا باید        این گود        با قــوه خاکی پر و خاک 
تثبیت شــود        که این راه حــل د       ر صورتی 

انتخاب می شود        که نخواهیم د       ر میان مد       ت 
و کوتاه مد       تی ســاخت وسازی د       ر این گود        
انجام د       هیم و یا د       ر روشی د       یگر می توان با 
ســازه ای خاک را تثبیت کرد        که از حالت 
خطرناک خارج شــود       ، البته د       ر روش سوم 
هم پیش بینی هایی شــد       ه تا ساختمانی 
ساخته شــود        که د       رمرحله تصمیم گیری 
قرار د       اریم.اعضای قبلی کمیسیون ماد       ه ۵ 
، شــهرد       اری را موظف کرد       ه  بود        که ظرف 
ســه ماه طرحی را برای بلوک برج میاد        و 
اتوبان های اطرافش بیاورد        که نیاورد       . بارها 
کارشناســان و اعضای شورای شهر نسبت 
بــه وضعیت خطرناک گود        کنار برج میاد        

هشد       ار د       اد       ه اند       .

پلیس  ،رئیس  بخشــند      ه  ســرهنگ محمد       
مبارزه با مواد       مخد      ر تهران گفت: متاســفانه 
د      ر حال حاضر حــد      ود       2 هزار نفر زن و 1۳ 
هــزار نفر مرد       معتاد       متجاهر راند      ه شــد      ه از 
مناطــق مختلف کشــور به صــورت کارتن 
خوابی د      ر تهران زند      گی می کنند      .متاسفانه تا 
امروز معتاد      ین از طریق بیمه مورد       حمایت و 
د      رمان قرار نگرفته اند      ، د      ر حالی که بر اساس 
قانون بایــد       موضوع بیمه د      رمــان معتاد      ین 
به مرحلــه اجرا و بهره برد      اری می رســید      .

بســیاری از معتاد      ان متجاهر د      ارای بیماری 
های عفونی بســیاری هســتند       که بیماری 
ایذر و هپاتیت د      ر آن ها می تواند       از شــایع 
ترین بیماری ها باشد      .ظرفیت های غربالگری 
و د      رمانی معتاد      ان د      ر اســتان تهران امروزه 
جوابگوی جمعیت معتاد      ین کشــور نیست، 
به طوری که این محد      ود      یت باعث می شــود       
تا بسیاری از معتاد      ان د      ستگیر شد      ه د      ر روند       
د      رمانی صحیح قرار نگرفتــه و بد      ون اعمال 

د      رمان های موثر به جامعه برگرد      ند      .

هــوا رو بــه تاریکــی مــی رود       ؛ 
ترک هــای عمیــق روی د       یوارها 
پیــش  روز  زلزلــه ۵۰  یــاد       گار 
همچــون زخمی بر د       ل مد       رســه 
ماند       ه اســت.هر کجا می روم چند        
نفر د       ورم جمع می شــوند        و سوال 
می کنند        »قرار است کمکی برسد       ؟ کمکی 
با خــود       ت آورد       ه ای؟«. مــرد       م از وضعیت 
زند       گی  و سختی های  بهد       اشتی  نامطلوب 
د       ر چــاد       ر می گویند       ؛ چند        خانواد       ه ای که 
مشخص اســت پرجمعیت اند       ، با گونی و 
چوب به مساحت چاد       ر خود        اضافه کرد       ه اند       . 
چهره زن ها از ســرما سخت و تیره شد       ه و 

از ظاهر بچه ها مشــخص اســت روزهاست 
که نتواســته اند        حمام بروند       .هرکس چیزی 
می گوید       ، یکی اد       عا می کند        کنسروهایی که 
هال احمر د       ر اختیارشــان گذاشته تاریخ 
مصرف گذشــته بود       ه و د       یگــری می گوید        
»اینجــا هرکس آشــنا د       اشــته د       و تا د       وتا 
کانکس گرفته«،؛ یکی روماتیســم شــد       ید        
د       ارد        و نمی تواند        د       ارو بخرد       ؛ خانم معلمی از 
بــی توجهی آموزش و پرورش گایه د       ارد        و 
می گوید        که »کسی از ما سراغی نمی گیرد       ، 
شان ما حفظ نمی شود       ، تعد       اد       ی لباس کهنه 
د       ر اد       اره ریخته انــد        تا برویم ســوا کنیم، ما 
کهنه پوش نیستیم. آن اوایل کمک ها که 

می آمد        هرکس زرنگتر بود        و زورش بیشتر 
بود        می رفت جلو و می گرفت اما ما خجالت 
می کشیم. پسرم از وحشــت زلزله شب ها 
چند        بار از خــواب می پرد        و جیغ می زند        و 
خود       م چند        بار خواسته ام خود       کشی کنم.« 

د       یگری می گوید       : »وضعیت ســرویس های 
بهد       اشــتی خوب نیســت و بچه هــای ما 
مریض شد       ه اند       «. د       یگری گایه می کند        که 
»شوهرم بیکار شد       ه و هیچ د       رآمد       ی ند       اریم. 
به ما که مســتاجریم کانکــس نمی د       هند       . 
د       ولت اینجا نیست و اگر کمک های مرد       می 
نبــود        نمی د       انیم حاال چه وضعی د       اشــتیم، 
بچه های ما د       چار ســوء تغذیه شــد       ه اند        و 

خود       مان نگرانیم مبتا به عفونت شویم زنی 
با ابروهای کمان و چهره ای غمزد       ه می گوید       : 
»به خد       ا نمی خواهــم اذیت کنم، اذیت کن 
نیستم، کمک می خواهم، پسر معلول د       ارم 

که حال و اوضاعش خوب نیست.«
د       ختر بچه ای که عینک ته استکانی به چشم 
د       ارد       ، روسری کرم رنگش را د       ور گرد       نش گره 
زد       ه و کاپشن قرمزی به تن د       ارد         آنطرف تر 
از جمعیت د       ست به کمر زد       ه و به ساختمان 
مد       رسه اش خیره شد       ه، می گوید        من؟ اسمم 
»سپید       ه« است خوشحالم مد       رسه ام تعطیل 
شــد       ه. اما بعد        به فکر فرو می رود       ، حرفش 
را پس می گیرد        و می گویــد        که از تعطیل 
شد       ن مد       رســه خوشحال نشد       ه است. وقتی 
می گوید        د       و نفر از د       وستانم و ناظم مد       رسه 
ام د       ر زلزله مرد       ه اند       ، اشــک توی چشمهای 

ریز و براقش جمع می شــود       . او د       لش برای 
ترک های د       یوار مد       رســه اش می سوزد       .د       لش 
خوراکی و اســباب بازی و د       فتر می خواهد        
و هــر چند        جمله ای کــه می گوید        بی هوا 
می آید        سمتم و د       ستانش را د       ور کمرم حلقه 
می کند        و می گوید        »خاله نرو اینجا بمون.«

مرد       م ســرپل ذهاب خسته  شد       ه اند       ؛ روزگار 
برای آنها سخت می گذرد        اما هنوز امید       وارند        
و زند       گی برایشــان تمام نشــد       ه است. آوار 
برد       اری د       ر بســیاری مناطق شــروع شد       ه، 
مد       ارس باز شــد       ه اند        هرچنــد        برخی از آنها 
سه شــیفته اند        و برخی د       ر کانکس و چاد       ر. 
همه آنها قد       رد       ان کمک های مرد       می اند        و با 
این حال آرزویشــان این است که فراموش 
نشــوند       . این مطلب را ما ننوشتیم گزارشگر  

ایسنا نوشت.

آن کسی که گود       را برد      اشته ...

د      ر تهران زند      گی می کنند      ...

کسی از ما سراغی نمی گیرد       



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

ماهنامه   اقتصاد ی و اجتماعی- ســال ســوم -  شماره 2۷ -    بهمن  ماه 1396 5

حســن روحانی د       ر 
روسای  با  جلسه ای 
هــای  کمیســیون 
مجلس  تخصصــی 
شــورای اسامی به 
حــواد       ث  موضــوع 
گذشــته  روز  چند        
د       ر کشور اشاره کرد        
مشکل  گفت:االن  و 
معضل  و  بیــکاری 
باید         د       اریم.  اشتغال 
را  بــه شــکلی آن 
حــل کنیم. شــما 
بود       جه  می گوییــد        

اشتغال را از جای د       یگری بیاورید       . اها 
و سها، شما نمایند       گان مجلس هستید       . 
شــما می گویید        این بود       جــه را از اینجا 
نبریم، خوب بگویید        از کجا بیاوریم، هر 
جا بگویید        ما حرفی ند       اریم.آیا ما اشتغال 
نمی خواهیــم؟ خیلی خــب، نیاییم به 
مرد       م بگوییم؟ خب چــه کار کنیم؟ به 
مرد       م چه بگوییم؟ من به عنوان رییس 
جمهور شما، برنامه ششم؛ برنامه ششم 
ســر جای خود       ش، من به عنوان رییس 
جمهور یک برنامه ای به مرد       م ارایه د       اد       م 
و با این برنامه ام مرد       م به من رأی د       اد       ند       . 
خود        قانون اساســی هم می گوید        برنامه 
به عهد       ه رییس جمهور است. اصل 1۳4 
می گوید        خط مشی و برنامه با مشورت 
وزرا بر عهد       ه رییس جمهور اســت. من 
برنامه د       اد       م و مــرد       م به این برنامه رأی 
د       اد       ند       . به مرد       م قــول د       اد       م و گفتم فقر 

مطلق را می خواهم از بین ببرم. به مرد       م 
گفتم که می خواهم مشــکل اشتغال را 
د       رست کنم. بر این مبنا مرد       م آمد       ند        به 
مــن رأی د       اد       ند       . من بایــد        به مرد       م چه 
بگویم؟ بگویم من برای اشــتغال برنامه 
ند       ارم. بایــد        بگویم برنامــه د       ارم، برای 
اینکه برنامه د       اشــتم و د       ر بود       جه د       اد       م 
به مجلس، اما مجلس به هر د       لیلی آمد        
گفت من رأی نمی د       هــم. باید        به مرد       م 

شفاف بگوییم.
د       ر قد       یم مجلس می گفت که د       ولت باید        
شهامت به خرج د       هد       . وقتی انجام نمی 
د       هیم می گویند        د       ولت شهامت این کار 
را ند       ارد        که معضل را حل کند       ، می ترسد       . 
خیلی از کارهایی که می خواهیم انجام 
د       هیم ممکن است عد       ه ای موافق نباشند        
و عد       ه ای مخالف باشــند       . شما می د       انید        
اگر اشــتغال را حل نکنیم به یک نقطه  

بحران می رسیم.

د       ر اواخر د       وران حاکمیــت ماد       ها ایرانیان به 
علم مقابله با زلزله رسید       ند       .این علم د       ر زمان 
هخامنشــیان توسعه یافته و به تکامل رسید       .

ساختمانهای ضد        زلزله د       ر عصر هخامنشیان 
پایه گذاری شد       ه است.بناهای ساخته شد       ه د       ر 
2۵۰۰ سال پیش د       ر مجتمع پاسارگاد        تحمل 
زلزله با شــد       ت ۷ ریشتر را د       ارند       .این بناها بر 
روی 2 پی قرار د       ارند        که پی اول از ســنگ و 
مات و ســاروج بود       ه و پی د       وم فقط از سنگ 

می باشد        که بر روی پی اول می لغزد        و به این 
ترتیــب می تواند        د       ر برابر زلزله مقاومت کند       . 
این شیوه جز جد       ید       ترین تکنولوژی سازه می 
باشد        که د       ر د       نیا انجام می شود        و ایرانیان د       ر 
زمان هخامنشیان به آن پی برد       ه بود       ند        و چقد       ر 
اسفناک هست که پس از 2۵۰۰ سال د       ر این 
کشــور زلزله ۵ ریشتری باعث مرگ 4۰۰۰۰ 
ایرانی می شود       . همانطور که آگاه هستید        ایران 
د       ر خط زلزله خیز جهان قرار د       ارد        و بناهای به 

جا ماند       ه پرسپولیس و پاسارگاد        که از 2۵۰۰ 
سال پیش تا کنون باقی ماند       ه است گواه این 
سند        است.موسســه مقابله با حواد       ث طبیعی 
ســومیتومو ژاپن نیز. ازایرانیان بعنوان اولین 
مرد       مان جهان د       ر مقابلــه با حواد       ث طبیعی 
و کنتــرل آن یاد        کرد       ه اســت.این تکنولوژی 
توانسته است بناهای پاسارگاد        و پرسپولیس را 
که د       ر خط زلزله خیز جهان نیز واقع شد       ه اند        

را د       ر حد       ود        2۵ قرن مصون نگه د       ارد       . 

محســن ایزد       خواه معاون پیشین حقوقی و 
پارلمانی ســازمان تامیــن اجتماعی گفت: 
د       ولت باید        هزینه های اجرای این خواسته را 
بر گرد       ن بگیرد       . د       ر ماهها و هفته های گذشته، 
بارهــا بازنشســتگان کشــوری د       ر اعتراض 
به وضعیت معیشــتی خود        د       ست به تجمع 
زد       ند       ؛ از جمع شــد       ن مقابل مجلس شورای 
اســامی گرفته تــا تجمع مقابل ســازمان 
برنامه و بود       جه؛ خواسته اصلی بازنشستگاِن 
همسان ســازی  د       قیق  اجــرای  معتــرض، 
براســاس الزامات برنامه های توســعه است.
خواسته همسان ســازی، یک مطالبه برحق 

است و بازنشســتگان، چه مستمری بگیران 
تامین اجتماعی و چه بازنشستگان صند       وق 
کشــوری، وقتی همسان ســازی را مطالبه 
می کنند       ، منظورشــان این اســت که قد       رت 
د       ریافتی شــان حفظ شود       .  مستمری  خرید       ِ 
د       ولــت د       ر این حیطه وظایفــی د       ارد       ؛  ابتد       ا 
این که د       ولــت اگر توانمنــد       ی اقتصاد       ی و 
رونق ایجاد        می کرد        و می توانست نرخ تورم و 
رکود        را کاهش د       هد       ، عما قد       رت خرید        مرد       م 
حفظ می شد       ؛ اما علیرغم تاش های د       ولت د       ر 
جهت کنترل تورم، به علت رکود        و بی رونقی، 
جامعه د       ر تامیــن حد       اقل های زند       گی، د       چار 

مشــکات عد       ید       ه است . براساس نقشه فقر، 
یک مستمری بگیر د       ر تهران باید        حد       اقل د       و 
و نیم میلیون تومان د       ریافتی د       اشته باشد        تا 
بتواند        فقط اند       کی باالی خط فقر بایستد       ؛ اما 
د       ر عمل، بیش از ۷۰ د       رصد        مستمری بگیران 
زیر د       و میلیون تومــان د       ریافتی د       ارند        و این 
بد       ان معنی اســت که د       اشــتن یک زند       گی 
عزتمند       انه و حد       اقلی برای این قشــر عظیم 
بازنشســته امکان پذیر نیست.صند       وق تامین 
اجتماعی، از لحــاظ منابع و مصارف، تعاد       ل 
ند       ارند        و قاد       ر نیستند        چنین افزایش هایی را 
د       ر حوزه همسان سازی متقبل شوند       . تنها راه 

حل این اســت که د       ولت هم برای صند       وق 
تامین اجتماعی و هم صند       وق بازنشســتگی 
کشــوری، رد       یف های الزم را د       ر بود       جه های 
ســالیانه قرار د       هد        و نسبت به تخصیص آن 

متعهد        باشد       .
نمونــه ای از این بحــران را هم به وضوح د       ر 
وضعیــت فعلی صنــد       وق فــوالد        می بینیم 
بازنشســتگان این صند       وق باید        هر ماه برای 
د       ریافت مستمری خود        تجمع اعتراضی برگزار 
کنند        و د       ر نهایت، هر ماه د       ولت بایســتی با 
سختی برای پرد       اخت این مستمری ها، تامین 

منابع انجام د       هد       .

حســن روحانی د       ر جلســه ای با روسای کمیســیون های تخصصی مجلس شورای 
اســامی به موضوع حواد       ث چند        روز گذشــته د       ر کشور اشاره کرد        و گفت : همه ما 
موقتی هســتیم و کشور و مرد       م ماند       نی و ماند       گار خواهند        بود       ، معتقد       م آنچه که این 
چند        روز واقع شــد       ه ظاهرش یک نوع تهد       ید        بود       ه که بایــد        آن را به فرصت تبد       یل 
کنیم .چراکه همه اینها کسانی نیستند        که از خارج د       ستور گرفته باشند        بلکه عد       ه ای 
از آنها مرد       می هســتند        که به خاطر احساسات و مشکات شان به خیابان ها آمد       ند       . 
یکی از خواســته های مرد       م این است که فضا را بازتر کنیم.اگر همه با هم شویم من 
ترد       یــد        ند       ارم مرد       م از ما حمایت می کنند       ؛ مرد       م ۸۰ میلیون جمعیت اســت که اگر 
روزی الزم باشــد        این مرد       م د       ر روزهای آیند       ه بیایند        و از نظام حمایت کنند        خواهید        
د       یــد        که چه جمعیت میلیونی د       ر خیابان خواهد        آمد       . نمی خواهم وارد        بحث د       ر این 
باره بشوم که ریشه این حواد       ث که ایجاد        شد       ، از کجا شروع شد        و چه بود       ؟،   د       رباره 
این مســاله د       ر یک فرصت و زمان د       یگر می شــود        بحث کرد        و حرف زد       . منتها امروز 
باید        متحد        باشیم. همه د       ست به د       ست هم د       هیم. همیشه نمی شود        مریض را با قرص 
خــوب کرد        و گاهی جراحی می خواهد       . حاال اگر خانواد       ه ای که باید        این مریض را به 
جراح بســپارند       ، بین شان اختاف نظر شود       ، یعنی یکی بگوید        این باید        جراحی شود       ، 
پزشــک متخصص هم می گوید        جراحی شــود       ، آن طرف هم بگوید        من می د       انم باید        
جراحی شود       ، اما می ترسم و نمی توانم تحمل کنم، می ترسم طوری شود       ، نگرانی پید       ا 

می کند       . حاال وقتی د       عوا می شود        پزشک و جراح باید        چه کار کند       ، بایستد       ؟

د       کتر آناهیتا کشاورزی ،معاون بیمه خد       مات 
سامت ســازمان بیمه سامت ایران با بیان 
اینکه د       ر الیحه بود       جه سال ٩۷، رقمی برای 
تحت پوشــش برد       ن اتباع مجاز د       ید       ه نشد       ه 
اســت، گفت: قرارد       اد        ما بــرای بیمه کرد       ن 
اتباع، منوط به مشــارکت د       ولت شــد       ه، اگر 
د       ولت د       ر این زمینه مشارکت کند       ، می توانیم 

به سمت پوشش بیمه ای این افراد        رویم، اما 
د       ر غیر اینصورت امکان تحت پوشــش قرار 
د       اد       ن اتباع وجــود        ند       ارد       .به ســازمان بیمه 
ســامت اعام شد       ه اســت که د       ر سال ٩۷ 
جمعیتــی حد       ود        یک میلیــون نفر را تحت 
پوشش قرار د       هد       . البته تاکنون هم جمعیتی 
بالغ بــر 11۰ هزار نفر از اتباع مجاز را تحت 

پوشش بیمه سامت قرار د       اد       ه ایم.بد       ون شک 
پوشــش بیمه ای این افــراد        منوط به تامین 
اعتبارات الزم اســت. این د       رحالیست که د       ر 
الیحــه بود       جه ســال ٩۷، رقمی برای تحت 
پوشش برد       ن اتباع مجاز د       ید       ه نشد       ه است. بر 
این اساس از آنجایی که قرارد       اد        ما برای بیمه 
کرد       ن اتباع، منوط به مشــارکت د       ولت شد       ه 

است، اگر د       ولت د       ر این زمینه مشارکت کند        
می توانیم به سمت پوشــش این افراد        رویم  
اما د       ر غیر اینصورت امکان تحت پوشش قرار 
د       اد       ن اتباع وجود        ند       ارد       .اتباع تحت پوشــش 
بیمه ســامت تنها می توانند        از مراکز د       ولتی 
خد       مــت د       ریافت کنند        و حــق بیمه آنها بر 

اساس قرارد       اد        تعیین می شود       . 

سید       پرویز فتاح ،رئیس کمیته امد       اد        د       رباره واریز 
افزایش مستمری به حساب مد       د       جویان گفت: 
طبق مصوبه مجلس این مبالغ باید        به حساب 
کمیته امد       اد        واریز شود        د       رحالی که تاکنون به 
حساب یارانه پرد       اخت شد       ه و باید        د       ولت اجازه 
د       هد        مــا خود       مان به این موضوع رســید       گی 
کنیم.منشأ مستمری پرد       اختی به کمیته امد       اد        
و بهزیستی، اعتبارات د       ولتی و رد       یف بود       جه ای 
است اما همیشه از ســوی مرد       م با این سوال 

مواجه هســتیم که این مســتمری چرا کم 
اســت؟ به د       لیل همین تقاضای مد       د       جویان و 
مرد       م خواستیم د       ر الیحه بود       جه ٩۷ این مبلغ 
افزایش یابد        که خوشبختانه مجلس سقف این 
رد       یف را قبل از سال ٩۶، ۳ برابر افزایش د       اد        و 
د       ولت نیز از فرورد       ین ماه امســال آن را اجرایی 
کرد       . اضافه مستمری مصوب نیز بد       ون معوقه 
و تأخیر پرد       اخت شــد       ه است، اما مشکلی که 
وجود        د       ارد       ، هم زمانــی آن با پرد       اخت یارانه ها 

بین تاریــخ 24 تا 2۶ هر ماه اســت. مصوبه 
مجلس این بود        که این افزایش مســتمری به 
حساب مســتمری افراد        و کمیته امد       اد        واریز 
شود       ، اما د       ولت به حساب یارانه ها این مبالغ را 
می ریزد        که البته قانون هم همین را می گوید        
که کمیته امد       اد        خود       ش این مبالغ را به حساب 
افراد        واریز کند       . امید       وارم هر چه زود       تر با نظر 
د       ولت، این مستمری به حساب کمیته امد       اد        و 

مستمری مد       د       جویان واریز شود       .

حســن روحانــی د       ر جلســه ای با روســای 
کمیســیون های تخصصی مجلس شــورای 
اسامی به موضوع حواد       ث چند        روز گذشته 
د       ر کشــور اشــاره کرد        و گفت: طی چند        ماه 
گذشــته ما یک انتخابات بسیار شکوهمند        و 
شاید        رقابتی ترین انتخابات را بعد        از پیروزی 
انقاب اســامی د       اشــتیم . بعد        از انتخابات 
یک انتظــارات و هوس هایی یا یک تفکراتی 
د       ر ذهن د       شــمنان ما بود        که اختاف ایجاد        
می شود       . اما شــما د       ید       ید        یک مراسم بسیار 
خوب و شکوهمند        برای تنفیذ و مراسم بسیار 
شکوهمند        و بی سابقه نیز برای تحلیف شکل 
گرفت .بعضی ها از اینها فکر می کرد       ند        روابط 
سه قوه، روابطی گسسته، با فاصله و اختاف 
می شــود        اما بحمد       اهلل این روابــط حتی د       ر 

مقایسه با د       ولت یازد       هم بهتر و نزد       یک تر شد        
. تحمل این ها و د       ید       ن این میزان از وحد       ت و 
اتحاد       ، برای مخالفین و د       شــمنان نظام آسان 
نبود       .آمریکایی ها کمر بســتند        که برجام را از 
بین ببرند       ، با ملــت ما مبارزه کنند        و تحریم 
ایجاد        کنند        اما د       نیا د       ر برابر آمریکا ایســتاد        و 
د       ر اولین گام شکست بزرگی خورد       ند       .مساله 
بعد       ی موفقیتی بــود        که برای ثبات و امنیت 
منطقه و برای از بین برد       ن تروریسم به د       ست 
آورد       یم. می گفتند        کشور از لحاظ اقتصاد       ی و 
اجتماعی د       چار شکســت می شود       . شرایط ما 
از شــرایط متوسط د       نیا بهتر است. چرا نباید        
بگوییــم؛ وضع اقتصاد       ی ما از وضع اقتصاد       ی 
متوسط د       نیا بهتر است.امسال رشد        اقتصاد       ی 
ما د       ر ۶ ماهه اول، ۶ د       رصد        است. تمام کشورها 

به طور متوســط رشد        اقتصاد       ی شان 2 الی ۳ 
د       رصد        است. رشد        اقتصاد       ی ما از متوسط د       نیا 
بهتر اســت و ما پیش رفتیــم. ما ۷۰۰ هزار 
شــغل د       رست کرد       یم. کشــوری هستیم که 
حقوق ثابت کارگر، کارمند        و مســتمری بگیر 
ما از تورم ســاالنه باالتر است. یعنی هر سال 
افزایــش حقوقی که د       اریم، با تورم ســال یا 
معاد       ل اســت یا باالتر اســت. این کار بسیار 
عظیم و بزرگی است.د       هک های بسیار پایین و 
مستضعف ما که مستمری آنها امسال، یعنی 
د       ر ٩۶ نســبت به ســال ٩۵ به طور متوسط 
بیش از سه برابر شــد       ه است. کجا د       اریم؟ ما 
کار عظیمــی کرد       یم.وضع روســتاهای ما از 
لحاظ برق، آب، گاز و بهد       اشت را با ۵ الی 1۰ 
سال پیش مقایسه کنید        تا ببینید        که تحول 

بسیار بزرگی رخ د       اد       ه است. د       ر حوزه بهد       اشت 
و د       رمان نگاه کنیم که نسبت به ۵ الی ۷ سال 
پیش وضع مان بهتر شــد       ه است یا نه؟ اینکه 
بعضی ها می گویند        ما نگوییم کشــور ما گل 
و بلبل اســت، بله د       رســت است. گل و بلبل 
نیست، مشــکل د       اریم. موفقیت ما د       ر د       نیای 
سیاست و د       ر برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بــرای آنها غیرقابل تحمل بــود       . آنها به زبان 
و صراحــت گفتند        که ما این مشــکل را به 
تهران می کشانیم و به زبان تصریح کرد       ند        نه 
اینکه تحلیل ما باشد       .ملت ایران با صابت، به 
خوبی از این مشکات  عبور خواهد        کرد       . اما 
عد       ه ای هم مشــکات د       یگری د       ارند       ، یکسری 
کارگر هستند        که صاحب کارخانه فعال است. 
جنس هم تولید        کرد       ه و جنسش هم د       ر انبار 

است، تقاضا د       ر بازار وجود        ند       ارد       ، پول 
ند       ارد        پول کارگــرش را بد       هد       .مرد       م 
مشکات د       ارند       . طبیعی است، باید        
این مشکات را حل و فصل کنیم. 

بنابراین یک عد       ه اعتراض یا 
انتقاد        د       ارند       . به حق 
منتها  د       ارند       ،  انتقاد        
باید        طریق و مسیر 
قانونی  و  د       رســت 
انتقاد         بیان  برای  را 

انتخــاب کنند       . یک 
عد       ه ای د       ر این وســط 

با تحریک  آمد       ند        د       ارنــد        
د       یگران سوء استفاد       ه می کنند       . 

آن هم معلوم است که برای چیست؟

جمشــید        انصاری ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور 
اد       اری و استخد       امی استان کرد       ستان گفت: برای ایجاد        اشتغال 
برای ٩2 هزار بیکار کرد       ستانی نیازمند        1۸ هزار میلیارد        تومان 
سرمایه گذاری هستیم..برای طرح اشتغال فراگیر حد       ود        ۶4۰ 
میلیارد        تومان و برای طرح اشتغال فراگیر روستایی د       ر استان 
حــد       ود        ۳۰۰ میلیارد        تومان اختصاص یافتــه که د       ر مجموع 
بالــغ بر یک هزار میلیارد        تومان اســت که این مبلغ ناچیز ی 
اســت. از مجموع 1۷2۸ طرح اشــتغال فراگیر استان تاکنون 
فقط یک فقره پرد       اخت شــد       ه اســت که نشان می د       هد        توان 
عملیاتی ما با این امکانات ضعیف اســت. د       ر صورتی که عزم 
جد       ی برای حل مشــکات د       ر میان مد       یران و مسئوالن استان 
وجود        ند       اشــته باشد        و آنها فقط اگر به پشت میزنشینی اکتفا 

کنند        کارها به جایی نمی رسد       . ذهنیت مرد       م نسبت به عملکرد        
نظام اد       اری منفی است.باتوجه به مور تقد       یر قرار گرفتن بیشتر 
اد       ارات اســتان می بایست حال کرد       ستان از این بهتر بود        . اگر 
همه اجزای بد       ن خوب کار کنند        نباید        حال آد       م بد        باشد       .وقتی 
اعام می کنیم که د       ر شاخص های توسعه د       ر جایگاه مطلوبی 
نیستیم یعنی یک جای کار ایراد        د       ارد        و باید        این ایراد        رفع شود       .

بهســازی نیروی انسانی، ارتقای سامت د       ر نظام اد       اری، بهبود        
جایگاه ارباب رجوع د       ر نظام اد       اری و... از شــاخص های مورد        
توجه د       ر این جشنواره است و معتقد       یم اگر نظام اد       اری د       ر این 
شاخص ها رشد        پید       ا نکند        موفق نمی شود       .ما باید        تاش کنیم 
که ذهنیت مرد       م را نسبت به عملکرد        نظام اد       اری مثبت کنیم و 

این یعنی تد       وین حقوق شهروند       ی د       ر نظام اد       اری.

زند      گی عزتمند      انه  حد      اقلی 

همه ما موقتی هستیم

 اگر د       ولت د       ر ا�ن زمینه مشارکت کند       ...

ا�ن مستمری چرا کم است؟

کشور ما گل و بلبل است

اگر به پشت میزنشینی اکتفا کنند      ...

من باید       به مرد      م چه بگویم؟

هخامنشیان ومقابله با زلزله 

 امیرکبیر پسر ناصرالد       ین شاه را به جرم رشوه از حکومت قم عزل کرد       ه و د       ر نامه ای به شاه 
می نویسد       :

»اد       اره مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود       !«

 نــان ســنگگ آزاد       پــز 1۵۰۰، د       و عد       د        
۳۰۰۰، تخــم مرغ د       انه ای ۵۰۰، ۸ عد       د        

4۰۰۰
روغن و گاز و نمک، 4۰۰ تومان، نیمرو 

برای 4 نفر، ۷4۰۰ تومان

اگر خانواد       ه ای ۳ وعد       ه را د       ر سی روز ماه 
فقــط نیمرو بخورد         نه حتی املت، ۶۶۶ 

هزار تومان هزینه خوراکش می شود       .
»حد       اقل« حقوق با ســایر مزایا د       ر ایران 

یک میلیون و 41 هزار تومان است.

اگر حتی فقط  تخم  مرغ بخوریم...

گویند      ... ور
توپ
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ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
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هیئت وزیران د      ر گام د      وم بعد       از اعام آغاز پرد      اخت ســود       از 
سوی رییس جمهور، الیحه آزاد      سازی سهام عد      الت را اصاح 
و به مجلس فرســتاد       .حذف فقر مطلق را جزو سیاســتهای 
اساســی و برنامه های د      ولت د      وازد      هم اســت . به این منظور 
پیش بینی هایــی د      ر الیحه تقد      یمی بود      جه به مجلس صورت 

گرفته است: 
 د      ولــت مجاز اســت تــا 4۰ د      رصد       مجموع ارزش ســهام 
شــرکتهای قابل واگذاری ماد      ه 2 این قانون را به اتباع ایرانی 

مقیم د      اخل کشور واگذار نماید      .
 افــراد       کم د      رآمد       با اولویت مســتمری بگیــران نهاد      های 
حمایتی و روستانشــینان فاقد       شــغل و حد      اکثــر به میزان 
د      و د      هــک جمعیتی از تخفیف ۵۰د      رصد      ی د      ر قیمت ســهام 
واگذاری و تقســیط 1۰ ســاله پرد      اخت ارزش سهام، بد      ون 

احتساب سود       فروش اقساطی، برخورد      ار خواهند       بود      .
 چهار د      هک بعد      ی جمعیتی صرفا از تقســیط تا 1۰ سال، 

بد      ون احتساب سود       فروش اقساطی برخورد      ار خواهند       بود      .
 واگذاری های صورت گرفته به شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی ســهام عد      الت با همان قیمت و شــرایط و معاف از 
هرگونه مالیات، کارمزد       و هزینه، بر اساس قرارد      اد      های جد      ید       

منتقل می شود      .
 د      رشیوه آزاد      سازی ســهام عد      الت، د      ولت با د      ریافت معاد      ل 
اقساط باقی ماند      ه سهام عد      الت به صورت نقد      ی از مشموالن 
یا از محل سود       سهام شرکت های واگذار شد      ه متناسباً نسبت 
به آزاد      سازی سهام شرکت های واگذار اقد      ام می نماید       و مابقی 
واحد      های ســرمایه گذاری صند      وق ها د      ر مالکیت د      ولت باقی 

خواهد       ماند       .

مســعود       کرباســیان ،وزیر اقتصاد       از موافقت رئیس جمهور به پرد      اخت ســود       به 4٩ میلیون 
د      ارند      ه ســهام عد      الت از امروز خبر د      اد       وگفت: سود       ســهام عد      الت افراد       تحت پوشش کمیته 
 امد      اد       و ســازمان بهزیســتی 1۵۰هــزار تومان به ازاء هر ســهم و برای بقیــه ۵۰هزار تومان 

خواهد       بود      .
این ســود       سال ٩۵، مربوط به شــرکتهای تحت پوشش سهام عد      الت اســت که افراد       تحت 
پوشــش کمیته امد      اد       و ســازمان بهزیســتی یک میلیون و پانصد       هزار ریال به ازاء هر سهم و 
برای بقیه ۵۰۰ هزار ریال برای هر ســهم خواهد       بود      . د      ارند      گان ســهام عد      الت و آن د      سته از 
ســهام که هزینه خرید      ش را د      ولت متعهد       شــد       برای د      ریافت سهم مبلغی پرد      اخت نکرد      ند       و 
 د      ر 1۰ ســال از محل ســود       سهام، پول سهام آنها اخذ شد      ه است که برای هر سهم ۵۳۰ هزار 

تومان است.

میرعلی اشــرف عبــد      اهلل پوری حســینی 
معــاون وزیــر اقتصاد       با اشــاره بــه توزیع 
سود       ســهام عد      الت، اظهارد      اشــت: از همه 
مشــمولین بایت تاخیر د      و ســه ماهه ای که 
د      ر آغــاز توزیع ســود       ســهام عد      الت پیش 

آمد      ه عذرخواهی می کنیم. مشــمولین سود       
ســهام عد      الــت مشــمولین می توانند       پول 
خود       را د      ریافت کنند      .ســود       برای سال مالی 
 ٩۵ اســت و ایــن تاخیر د      و ماهه مشــمول 

جریمه نمی شود      . 

برای د      ارند      گان ســهام یک میلیون تومانی ، 
۵۰ هزار تومان و بقیه نیز به همین نســبت 
ســود       اختصاص می یابد      .این نوبت اول توزیع 
سود       اســت و د      ر نوبت د      وم و سوم این مبلغ 
را تا 1۵۰ هزار تومان برای هر فرد       مشــمول 

صاحــب یک میلیون تومان ســهام افزایش 
خواهیم د      اد      . این ســود       همه ســاله براساس 
مصوبات مجمع شــرکت ها تعیین می شود       و 
این مبلغ ممکن اســت د      ر ســال های آیند      ه 

تغییر کند      .

یا چک شد ن حساب 
بانکی یا انصراف!

با موافقــت مجلس بــرای کاهش منابع 
یارانــه نقــد ی و د ر نهایــت حذف بیش 
 از ۳۰ میلیــون د ریافــت کننــد ه یارانه

اکنون یارانه بگیران د و راه د ارند ؛ یا اجازه 
د هند  تراکنــش های مالی آنها که عمد تا 
حساب های بانکی اســت چک شود  و از 
سوی د ولت مورد  آزمون وسع قرار گیرند  
یا اینکه اگــر مایل به این کار نیســتند 

د اوطلبانه انصراف د هند . 

یکی از مســائل کلیــد      ی د      ر تحلیل 
بود      جه های سالیانه مقوله حجم باالی 
بند      های متفرقه اســت که معموال به 
آن توجه کافی نمی شود       که  می توان 
آنها را از ابعــاد       مختلفی مورد       نقد       و 

بررسی قرار د      اد      . 
انقباضی یا انبســاطی بود      ن بود      جه، 
پیش بینــی تاثیر آن بــر متغیرهای 
کلید      ی اقتصاد       همچون تورم، اشتغال 
و رشد       اقتصاد      ی، ســهم د      ستگاه  ها 
وزارتخانه هــا و بخش های مختلف از 
بود      جــه و قیمت کاالهــا و نرخ های 
اساســی د      ر بود      جه از جمله مسائلی 
هســتند       که هر ســال مــورد       توجه 
مرد      م و کارشناســان قرار می گیرند      .

تعد      اد       مواد       و بند      های بود      جه به اند      ازه 
ای بــود       کــه امکان نظــارت بر یک 
سوم بود      جه کشــور وجود       ند      اشت و 

شفافیت به حد      اقل می رسید      . 
متاسفانه د      ر گذشــته نه تنها تاشی 
برای برطرف کرد      ن آن نشد      ه بود      ، بلکه 

به مرور بر عمق آن نیز افزود      ه شــد      ه 
بود      . اما د      ولت یازد      هم کاهش سهم این 
بند      ها د      ر بود      جه را د      ر برنامه خود       قرار 
د      اد       و تاش کرد       انضباط را د      ر بود      جه 
کشــور ایجاد       کند      . اوج این تاش ها 
د      ر بود      جــه ســال آیند      ه کــه اولین 
بود      جه د      ولت د      وازد      هم است مشاهد      ه 
می  شــود      . د      ر همین راستا، موسساتی 
که از د      ولت کمک د      ریافت می کرد      ند 
د      ر قالــب ماموریت هــا و اهد      اف خود       
د      سته بند      ی و تفکیک شد      ه  اند       و بود      جه 
تعلق گرفته به آنها برای نخستین بار 

ساماند      هی شد      ه است.
تغییر د      ر 1٩٩ رد      یف بود      جه تغییری 
کلید      ی و ارزشمند       است که می تواند       
آثــار مهمی د      ر پی د      اشــته باشــد      . 
افزایش شــفافیت د      ر بود      جه، افزایش 
انضبــاط د      ر بود      جــه و مخارج د      ولت 
امکان نظارت بر عملکرد       ســازمان  ها 
و مد      یران آنها و افزایش پاســخگویی 
مد      یــران د      ولتی از جملــه مهم ترین 
آثار این تغییر هســتند      . با تحقق این 
نتایج به طــور طبیعی کارایی د      ولت 
نیــز افزایش می  یابــد       و عملکرد       آن 
اثربخش  تــر و کاراتــر می  شــود       که 
می تواند        آغازگر اصاحات اساسی د      ر 

نظام بود      جه نویسی کشور باشد      . 
این مطلب را ما ننوشــتیم  ســعید       
مسگری کارشناس اقتصاد      ی د      ر ایبنا 

نوشت.

اقامی که می توان با سود       واریزی خرید      :
 ۳۸ د      انه برنج )از نوع گسترشی(

 2۵ گرم سینه مرغ
 اقاشق چای ایرانی ۵ مشت نشان

 ۵ حبه قند      
 1 عد      د       پوست پرتقال آبد      ار

 1 پیمانه تاید       لباسشویی
 یک چهارم قالب صابون 

 بقیه رو هم بزارید       تو جیبتون باهاش برید       شمال تفریح !!!

ایــن واقعیت که فســاد        مالــی د       ر تمامی 
کشــورهای جهان وجــود        د       ارد       ، قابل انکار 
نیســت. ایران نیز از این قاعد       ه مســتثنی 
نیست. د       ر شــرایط کنونی کشور که مبارزه 
با فساد        از خواســته های اصلی معترضان و 
مســئوالن قوای سه گانه اســت، بازخوانی 
برخــی از روند        و فرجــام آن خالی از فاید       ه 

نیست.
بانک  تومانی  میلیــارد          ۱23 اختالس 
مجــرم  نخســتین  صاد       رات:»خــد       اد       اد       « 
اقتصاد       ی اعد       امی د       ر تاریخ جمهوری اسامی 
ایــران بود       . قاضی د       اد       گاه فاضــل خد       اد       اد        را 
مفسد        فی االرض شناخته و به اعد       ام محکوم 
کرد        و مرتضی رفیقد       وســت براد       ر محســن 
رفیقد       وســت د       یگر متهم پروند       ه را به حبس 
ابد        محکوم کرد       . محسن رفیقد       وست معتقد        
اســت پروند       ه خد       اد       اد        بیشــتر یک جنجال 
سیاســی بود       ه و او هیچ وقت بیشــتر از سه  
میلیارد       تومــان بــه بانک صــاد       رات بد       هکار 
نبود       ه  است. 12۳میلیارد        تومان کل گرد       ش 
حســاب فاضل خد       اد       اد        د       ر طول 1۰ماه بود       ه 
و به تعبیر رئیس د       اد       گاه، میانگین پولی که 
د       ر این 1۰ماه از بانک خارج شــد       ه بود       ، یک  

میلیارد        تومان بود       .
پس نــد       اد       ن وام هــای کالن: »شــهرام 

جزایری  عــرب«، تاجر و فعــال اقتصاد       ی 
ایرانی جرم اصلی او نه اختاس و برد       اشــت 
وجــوه بانکی، بلکه د       ریافت وام های هنگفت 
از سیســتم بانکی بــود        که مجمــوع رقم 
وام های باز پس ند       اد       ه شــد       ه شهرام جزایری 
حد       ود        ۸۰میلیارد        تومان اعام شــد       . تبانی 
د       ر معامات د       ولتی، اغوای مسئوالن بانک ها 
تســهیل و د       ریافت ارز، عــد       م به کارگیری 
تســهیات د       ر امــر صــاد       رات و وارد       ات و 
ایجاد        رکود        د       ر امر صــاد       رات وارد       ات، تهیه 
پیمان نامه های غیر قانونی و اخذ مقاد       یر قابل 
توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست 
نمایند       ه مد       عی العموم بود       . شــهرام جزایری 
بابت اتهاماتش به 11ســال حبس تعزیری 

رد        مال محکوم شد       .
»ســعید         تومانی:  میلیارد         هزار  پروند       ه 
مرتضــوی« بــه خاطــر تخلفــات مالی و 
پرونــد       ه کهریزک د       رگیــر و د       ار د       اد       گاه بود 
با اتهام تصرف غیرقانونی د       ر اموال شــرکت 
ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی و اختاس 
هزار میلیارد        تومانی ، واگذاری 1۳۸شرکت 
بــه بابــک زنجانی تــا پرد       اخت رشــوه به 
نمایند       گان مجلس  و رقم ۶میلیارد        تومانی 
که مرتضوی د       ر روزهای پایانی د       ولت به فکر 
پرد       اخــت آن به مد       یــران د       ولت نهم و د       هم 
افتاد        تا  کارت های  هد       یه ۵۰میلیون تومانی 
بــه محمد       رضا رحیمــی و کارت های هد       یه 
1۰۰ میلیــون تومانی به سرپرســت وقت 
وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رئیس 
جمهور هم جزو همین پاد       اش ها بود       ند       . البته 
د       ر نهایت د       اد       گاه مرتضــوی را از این اتهام 

تبرئه کرد       .
فســاد        مالی بیمه ایران: رحیمی ،معاون 
اول احمد       ی نژاد        که عناوین ریاســت ستاد        
هماهنگی مبارزه با مفاسد        اقتصاد       ی ونشان 
ملی خد       مت را از د       ستان احمد       ی نژاد        را ید       ک 
می کشــید       ، به اتهام  اختاس 2میلیارد        و 
۸۵۰ میلیون تومانی از بیمه ایران د       ر زند       ان 
است.. این حکم د       ر د       ی ماه امسال به ۵ سال 
و ٩1 روز حبــس و پرد       اخــت همان مقد       ار 
جریمه نقد       ی و رد        مال تغییر پید       ا کرد       ه بود       
فســاد       های هزاران میلیــارد        تومانی: 
تقریباً  تخلف سه هزارمیلیارد       ی که  ماجرای 
همزمان با بیمه ایران افشا شد       ، متهم اصلی 

ایــن پرونــد       ه مه آفرید        امیرخســروی با نام 
مستعار امیرمنصور آریا مد       یرعامل »شرکت 
توســعه ســرمایه گذاری امیرمنصور آریا« و 
رئیس هیأت مد       یره باشــگاه ورزشی د       اماش 
ایرانیــان بود        که اقد       ام بــه د       ریافت وام های 
هنگفت بانکی، خرید        شــرکت های د       ولتی با 
پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانکی و 
گشایش اعتبارهای مکرر می کند        و سرمایه 

خود        را افزایش می د       هد       .
افزایش تراز فســاد       : جنجالی ترین طراز 
تاریخی فســاد        مربوط به بابــک زنجانی و 
فروش محموله هــای نفتی به ارزش نزد       یک 
بــه 1۰ هزار میلیارد        توماناســت  که با آغاز 
به کار د       ولت یازد       هم و افشــاگری از ســوی 
وزیرنفــت د       ولت یازد       هم به افــکار عمومی 
معرفی شــد        کــه همچنان ایــن پروند       ه به 
نتیجه نرســید       ه اســت. او می گوید        این رقم 
عجیــب و غریب د       ر این مد       ت تنها با »یاری 
خد       ا« حاصل شــد       ه و هیچ گونه د       ســت های 
پشت پرد       ه یا ســفارش های آقایان از باال د       ر 
کار نبود       ه؛ او معتقد        اســت تنها گاهی اوقات 
شانس به یاری اش آمد       ه و فقط و فقط »خد       ا 

برایش خواسته« است با این حال او د       ر حال 
حاضر د       ر زند       ان اوین به علت »فساد        مالی« 

بازد       اشت است. 
فســاد        ۱2 هزار میلیارد        تومانی بانکی: 
براساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی 
این اتفاق از سال ۸۵ تا اوایل سال ٩1 روی 
د       اد       ه اســت و د       ر اواخر شــش ماهه نخست 
سال ٩2 کشف شد        که  به د       لیل حفظ منافع 
بانک این مسأله د       یر اعام شد       .. همه عوامل 
این مسأله شناسایی شــد       ند        و تحت پیگرد        
قرار گرفتند        و یکی از آنها بازد       اشــت شــد       ه 
است. افزون بر وصول اصل مبلغ، جریمه ای 
با نرخ ســود        ۳4 د       رصد        د       ر شــش قســط 

محاسبه شد       ه است.
فساد       های ریز و د       رشــت د       یگر: پروند       ه 
موسوم به د       زد       ی د       کل های نفتی که زوایای 
پیچید       ه ای به خود        گرفت. همچنین موضوع 
ابربد       هــکاران بانکی که نیمــی از مطالبات 
معوق 1۰۰ هــزار میلیارد        تومانی را به خود        
اختصاص د       اد       ه اند        نیز افکار عمومی را د       رگیر 
خود        کرد       ه اســت. این مطلب را ما ننوشتیم 

روزنامه ایران نوشت.

ر�شه خواران  اقتصاد       ی

موسســات مالی غیرمجــاز تــاش 
می کننــد       بــا تحریک احساســات 
مرد      مــی، بــرای حــل مشــکات 
فشــار  د      ولت  به  خود      ساخته شــان 
آورند       و عمًا د      ولت را مجبور کنند       
تــا هزینه اقد      امات آنهــا را از منابع 
کند      .ریشــه  پرد      اخت  المــال  بیت 
تجمعاتی که با محوریت مشــکات 
اقتصاد      ی د      ر شــمال شــرق کشور 
برگزار شد      ه را نباید       ناد      ید      ه گرفت. 

خاســتگاه بســیاری از مؤسســات 
مالی غیرمجازی که د      ر ســال های 

مواجه  مشــکل  با  گذشــته 
شــد      ند       د      ر ایــن منطقه 

مانند        بود      ه؛ مؤسساتی 
میزان، ثامن الحجج و 
توس.به نظر  افضــل 
می رســد        آنان کــه 

ســطح  توانســتند       
غیرقانونــی  فعالیــت 
خــود       را بــه مناطق 
گسترش  بســیاری 
تــاش  د      هنــد      ، 
تحریک  با  می کنند       
احساســات مرد      می، 

مشــکات  حل  برای 
بــه  خود      ساخته شــان 

د      ولت فشــار آورند       و عمًا 

د      ولت را مجبــور کنند       تا هزینه 
اقد      امــات آنها را از منابع بیت 
المــال پرد      اخت کنــد      . د      ولت 
و بانک مرکــزی تا این لحظه 
بــرای حل  اساســی  اقد      امات 
خرد        ســپرد      ه گذاران  مشــکل 
مؤسســات اعتبــاری غیرمجاز 

انجام د      اد      ه اند      . 
مهم ترین این اقد      امات، پرد      اخت 
کامــل ســپرد      ه های کوچک از 
مؤسسات  این  د      ارایی های  محل 
بود      ه است. این اقد      ام باعث شد      ه، 
سپرد      ه گذاران خرد       که مشارکتی 
د      ر تصمیمــات ایــن مؤسســات 
ند      اشــته اند       و اغلــب از طبقــات 
هستند      ،  جامعه  متوسط  و  محروم 

کمترین آسیب را متحمل شوند      .
این مطلــب را ما ننوشــتیم رضا 

بوستانی د      ر همشهری نوشت.

اوج این تالش ها ...

با این سود      سهام عد     الت...

بازی تحریک احساسات مرد     می!

سهام عد     الت آزاد      شد     

سود      سهام عد     الت  پرد     اخت می شود     

با�ت تیاخیر عذرخواهی می کنیم!

پول پارو کنید      ...
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حجت اهلل مهد      یان ،مد      یرعامل بانک توســعه 
تعاون د      ر ششمین جلســه کارگروه اشتغال 
فراگیر و روســتایی گفت: حرکت د      ر جهت 
اشــتغال روســتایی و فراگیــر را ازجملــه 
مهم ترین اهد      اف بانک توســعه تعاون است . 
بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک های 
عامــل د      ر توزیع منابــع د      ولتی جهت ایجاد       
اشــتغال د      رروســتاها افتخار د      ارد       تا گامی 
هرچند       کوچک د      رراســتای رفع بزرگ ترین 
معضل اجتماعی و اقتصاد      ی کشــور برد      ارد      .
اقد      امات اولیه شامل تد      وین شیوه نامه، آموزش 
نیروی انســانی د      ر اد      ارات شعب استان ها د      ر 
خصوص اعتبارسنجی و شناسایی مشتریان 
جهت هد      ایت این تسهیات د      ر مسیر صحیح 

اقد      امات  ازجمله 
گرفته  صــورت 
خصوص  این  د      ر 
توجه  می باشد      .با 
واریز  آغــاز  بــه 
صند      وق  منابــع 
ملــی  توســعه 
و  بانک هــا  بــه 
موسســـــــات 

اعتباری عامل مقرر شــد       پس از واریز وجه 
نســبت به د      ریافت طرح های متقاضیان د      ر 
مناطق  د      ر  پراشــتغال  فعالیت های  رشــته 
روســتایی و با استفاد      ه از الگوی نوین تأمین 

مالی اقد      ام گرد      د      .

د      ولت چین بعد       از قحطی ای که د      ر کشورش 
ایجاد       شــد      ، سیاســت های اقتصاد      ی خود       را 
تغییــر د      اد      . چین نیروی کار جــوان د      ارد       و 
برنامه ای د      ر راســتای ایجاد       کار ارزان قیمت 
ایجاد       کرد      ند      . د      ولت چین به مرد      م اعام کرد       
تا زمانی که تولید      کنند      ه باشید       و اشتغال د      ر 
کشور ایجاد       کنید      ، از معافیت های مالیاتی و 

حامل های انرژی می توانید       استفاد      ه کنید      . 
د      ر واقع د      ولت چشــم های خود       را بســت و 
به جــای این که پول نقــد      ی مانند       یارانه به 
مرد      م بد      هد      ، پول را به کســی د      اد       که بتواند       
شغل ایجاد       کنند      .اما د      ر ایران د      ر حال حاضر 
د      الرهای نفتی خارج می شــود       و به جای آن 

محصول وارد       کشور می شود      . د      ولت می تواند       
محصول بــا کیفیت را د      ر جهــان با قیمت 
پایین تر و قابل رقابت بفروشد      .د      ر حال حاضر 
برند      ســازی د      ر کشور ضعیف است. جهان به 
جز فرش و پســته ایــران، کاالی د      یگری را 

نمی شناسند      . 
د      ر زمــان د      ولت احمد      ی نژاد       تعــد      اد       زیاد      ی 
بیکار د      ر کشور د      اشتیم و وام های زود      بازد      ه د      ر 
این د      وران به این افراد       د      اد      ه شــد      . به نظر من 
این بزرگترین خیانت به مرد      م بود      . آن زمان 
به بیکارهای خانه نشــین وام های به اند      ازه ۵ 
میلیــون، 1۰ میلیــون و 1۵ میلیون تومان 
د      اد      ه می شــد      . با این پول ها نمی توانســتند       

شــغلی راه بیاند      ازند      .با وام د      اد      ن به این افراد 
»بیکار بد      هکار« ایجاد       شد      .

تحلیلگران معتقد      ند       ،بــا وام د      اد      ن نمی توان 
شــغل ایجاد       کرد      ؛ همان طــور که د      ر زمان 
احمــد      ی نــژاد       بــه بیکارهای خانه نشــین 
وام هایــی به اند      ازه ۵ میلیــون، 1۰ میلیون 
و 1۵ میلیون تومان د      اد      ه شــد       و آنها با این 
پول ها نمی توانســتند       شــغلی راه بیاند      ازند      .

د      ر حــال حاضر تولید      کنند      گان د      اخلی موانع 
زیاد      ی برای حرکت و توسعه پیش پای خود       
می بینند      ؛ از قاچاق کاال تا سنگ اند      ازی های 
برخی کشــورها جلو پای تجــار که این امر 
موجب کند       شــد      ن و غیرقابل رقابتی شد      ن 

محصوالت د      اخلی د      ر کشور شد      ه است. . اگر 
د      ولت بخــش بازاریابی و فروش را بگیرد       که 
د      غد      غه تولید      کنند      ه است، تولید       بهتر می تواند       
به کار خود       اد      امه د      هــد      . د      ولت باید       تضمین 
فــروش د      رصد      ی از کاالها را د      ر کشــورهای 
د      یگر بد      هد       و به نظر می رسد       یکی از راه های 
د      رســت این باشــد      .با وام د      اد      ن مشکل حل 
د      انش  شــرکت های  اصلی  نمی شود      .مشکل 
بنیان این اســت که به این شــرکت ها وام 
د      اد      ه می شــود      ، این یعنی نابــود       کرد      ن یک 
شرکت د      انش بنیان. د      ولت و یا حتی نهاد       های 
خصوصی باید       با این شرکت ها شریک شوند      . 
اگر بخواهیم تولید       موفقی د      ر کشــور د      اشته 
باشیم، باید       به سمتی برویم که حمایت های 
قانونی د      ولت پشــت این قضیــه قرار بگیرد      . 
خود       د      ولت تولید      کنند      ه نباشد      .این مطلب را 

ما ننوشتیم  خبر آناین نوشت.

مینیشی شــیمبون یکی از قد      یمی ترین روزنامه های ژاپن است. 
نخستین شــماره این روزنامه د      ر 21 فوریه سال 1۸۷2 - چهار 
سال پس از بر تخت نشستن امپراتور میجی - منتشر شد      .از د      وره 
میجی به عنوان د      وره اصاحات و مد      رنیزاسیون د      ر ژاپن یاد       می شود      .

مورخان اصاحات امیرکبیر و میجی را با هم مقایسه می کنند       که 
یکی به د      لیل نفوذ د      ربار و فقد      ان فرهنگ مد      رن گرا سرکوب و نابود       
شــد       و د      یگری بزرگ ترین تمد      ن مد      رن د      ر شرق عالم را به وجود       
آورد      . طول د      وران صد      ارت امیر کبیر چهار سال و صد      ارت میجی 
4۵ ســال بود      ه است. این نکته هم جالب و تامل برانگیز است که 
روزنامه »وقایع اتفاقیه« به عنوان نماد       رسانه ای اصاحات د      ر ایران، 
سه د      هه پیش از نشریه »مینیشی شیمبون« منتشر شد      ه است. 
انتشار این نشریه هنوز نیز اد      امه د      ارد       و شمارگان آن سه میلیون 
و نهصد       و چهل و پنج هزار نسخه د      ر روز است! از نظر موضوعی 
همان تفاوت این د      و نشریه به خوبی نشانگر وضعیت و موضعیت 
آنها اســت. همزمان با صد      ارت میجی، قطار مد      رن گرایی د      ر ژاپن 
به حرکت د      رآمد      . سرآغاز این اصاحات سوگند      نامه ای پنج ماد      ه ای 
بــود       که د      ر هفتم آوریــل 1۸۶۸ و د      ر هنگام تاج گذاری امپراتور 
می جی اعام شد      . این سوگند      نامه هد      ف از د      گرگونی های د      وران 
امپراتور می جی را روشن کرد       و بنیانی قانونی برای مد      رن گرایی 
ژاپن بنا نهاد      . روزنامه »مینیشی شیمبون« د      ر پی این سوگند      نامه 

شکل گرفته است که بند      های اصلی آن بد      ین شرح بود      ه:
1- برپایی شورای مشورتی. 2- د      خالت همه طبقات د      ر اد      اره امور 
مملکتی. ۳- الغای قانون های تجمل ستیز و حذف محد      ود      یت های 
طبقاتی د      ر استخد      ام. 4- جایگزینی قانون های منصفانه طبیعی 
به جای ســنت های ناد      رست. ۵- جست و جوی جهانی د      انش به 
منظور تقویت بنیاد       حکومت امپراتوری. اما نشریه »وقایع اتفاقیه« 
به رغم تاکید       امیرکبیر بر رویکــرد       مرد      می و عام آن، منحصر به 
د      ربار می شود      ، عما از شــش صفحه روزنامه، یک صفحه و نیم 
آن به اخبار و جزئیات کارهای ناصرالد      ین شاه می پرد      اخت چنان 

متملقانه، که حتی تغییرات جوی و گرم شد      ن هوا را نیز به »یمن 
وجود       مبارک« ربط می د      اد      ، برای نمونه د      ر شــماره سوم »وقایع 
اتفاقیه« چنین آمد      ه است: »از یمن طالع فیروزی مطالع و اقبال 
بیهمان سرکار اعلیحضرت پاد      شاهی هوای د      ارالخافه طهران د      ر 
این اوقات به طوری خوب و خوش می گذرد       که برف به آن شد      ت 
د      ر سه چهار روزه به کلی از اطراف و حول و حوش رفت!« چنین 
است که ژاپن به ســرعت مد      رن می شود       و ایران به د      ام استبد      اد       
د      رون ماند      گار قجری و پهلوی می افتد      .این مطلب را ما ننوشتیم 

د      نیای اقتصاد       نوشت.

حسین عبد      ه تبریزی ،مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بانک مسکن 
ســالم ترین بانک موجود       د      ر ایران اســت کــه  وام های با مبالغ کم 
پرد      اخت کرد      ه و مشکلی برای وصول آنها ند      ارد      ، بنابراین وضعیت آن 
بــا بانک های د      یگر که وام های بزرگ پرد      اخت کرد      ه و اقســاط آنها 
بازپرد      اخت نمی شــود       متفاوت اســت و د      ر موقعیت خوبی قرار د      ارد      .

د      ر صورتی که بانک مسکن به بانک توسعه ای تبد      یل شود       وزارت راه 
و شهرســازی آماد      گی د      ارد       از منابع د      اخلی و اماک خود       به افزایش 
سرمایه این بانک کمک کند      . حسابهایی که هم اکنون د      ر صند      وق پس 
اند      از مسکن یکم افتتاح بانک مسکن افتتاح می شود       نسبت به مد      ت 
مشابه سال قبل سه برابر افزایش یافته و بانک مسکن نگران کسری منابع خود       شد      ه است؛ چرا که با 
شتاب زیاد      ی مرد      م د      ر حال سرمایه گذاری هستند       و این سرمایه گذاری به امید       د      ریافت وام مسکن 
است. با توجه به اینکه سرعت پس اند      از د      ر صند      وق پس اند      از مسکن یکم سه برابر شد      ه است، مسکن 
ارزان قیمت د      ر آیند      ه رونق مناسبی را تجربه خواهد       کرد      .خانه های ارزان قیمت د      ر آیند      ه بازار خوبی 
خواهند       د      اشت. د      ر مقابل، معتقد      م همچنان خانه های گران قیمت با سرعت بسیار کمی فروخته 

خواهند       شد       و خانه های خالی لوکس به راحتی به فروش نخواهند       رفت.

د      استان �ک تفاوت

سالم ترین بانک ایران

د      ولت د      نبال گرانی ارز نیست

چینی ها چه کرد      ند       که ما نکرد      �م

 

محمد      هاشم بت شــکن،مد      یرعامل سابق بانک مسکن 
از طرح پرد      اخت 2۰ میلیون تســهیات قرض الحسنه 
مســکن به زوجین خبر د      اد       و گفت : پیشنهاد       د      یگری 

که د      ر مجلس مطرح شد      ه و امید      واریم تصویب شود       این 
اســت که 1۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه مسکن 
بــه هر یک از زوجین به شــرط اینکه د      ر صند      وق پس 
اند      از مسکن یکم ســپرد      ه گذاری کنند       پرد      اخت شود       
که با این اقد      ام مشــکل ســپرد      ه گذاری اولیه زوجین 
حــل می شــود      . د      ر بخش خریــد       نیز تا ســقف 1۶۰ 
 میلیــون تومان وام برای زوجین توســط صند      وق یکم 

پرد      اخت می شود      . 
د      ر الیحه بود      جه ٩۷ پیش بینی شد      ه که 2۵۰۰ میلیارد       
تومان د      ولت سپرد      ه گذاری کند       و 2۵۰۰ میلیارد       تومان 

نیز بانک تجهیز منابع کند       که 
د      ر صــورت تصویب، 1۰۰ هزار 
فقــره تســهیات ۵۰ میلیون 
تومانی با نرخ سود       ٩ د      رصد       از 

این راه پرد      اخت خواهد       شد      .
و  راه  وزارت  بــا  مذاکراتــی 
شهرســازی انجام شد      ه که اگر 
بانک مرکــزی نیز بپذیرد       با د      و 

شــرط افزایش ســرمایه بانک و کاهش سپرد      ه قانونی، 
سود       این تسهیات را 2 د      رصد       کاهش د      هیم.

مشکل زوجین حل می شود      

و  خریــد        وام 
ساخت مسکن که 
اخیر  جلســه  د      ر 
و  پــول  شــورای 
اعتبار مصوب و د      ر 
آینــد      ه ای نزد      یک 
بــه منظور اجرا به 
کلیه بانکها به جز 
تخصصی  بانکهای 
اباغ می شود      ، اگر چه بر خاف صند      وق پس 
اند      از مسکن ســپرد      ه نمی خواهد       و یا اینکه 
سقف زمانی برای بازگرد      اند      ن آن تعیین نشد      ه 
است اما د      ر خوشبینانه ترین حالت د      ر صورت 
پایبند      ی بانکها به د      ستورالعمل بانک مرکزی 

سود       و اقساط قابل توجهی د      ارد      .

وام ۶۰ میلیــون تومانــی و بازپرد      اخت 1۶۵ 
میلیونــی: اگــر متقاضی تهرانی نســبت به 
د      ریافت وام خرید       و یا ساخت ۶۰ میلیونی که 
مختص آنهاست اقد      ام کند       د      ر شرایط نسبتا 
مناســب با مد      ت بازپرد      اخت 12 سال و سود       
21 د      رصد       باید       حــد      ود       1۶۵ میلیون تومان 
بــه بانک مربوطه برگرد      اند      . این نرخ برای وام 
۶۰ میلیونــی برابر با میــزان بازپرد      اخت وام 
۸۰ میلیونی د      ر صند      وق پس اند      از مســکن 
با ســود       14 د      رصد       و د      وره 12 ساله است.د      ر 
این حالت متقاضــی باید       طی 144 ماه و د      ر 
هر ماه یک میلیون و 14۵ هزار تومان قسط 
بپرد      ازد       و ســود      ی حد      ود       ۸۵ میلیون تومان 
را به حســاب بانک اعطا کنند      ه وام برگرد      اند      .

اگــر مــد      ت بازپرد      اخت را کوتــاه تر د      ر نظر 

بگیریم و مشــتری مایل به برگرد      اند      ن سریع 
تر تســهیات د      ریافتی بود      ه و نهایتا ۷ سال 
را انتخاب کند       د      ر این شــرایط با همان سود       
12 د      رصد       میزان اصل و ســود       وام د      ریافتی 
به 11۵ میلیون تومان خواهد       رسید      . مبلغی 
که د      ریافت کنند      ه تسهیات باید       د      ر ۸4 ماه 
اقساط یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان آن را 

برگرد      اند      .
۶۰ میلیون سود       برای وام 4۰ میلیونی:آنهایی 
که د      ر ســایر مناطق یعنی غیــر از تهران و 
شــهرهای بــا جمعیت کمتــر از 2۰۰ هزار 
نفر زند      گی مــی کنند       می توانند       برای خرید       
و یا ســاخت مســکن تا 4۰ میلیون تومان 
تسهیات بانکی د      ریافت کنند      .این متقاضیان 
هم اگر د      ر شــرایط معمول د      وره بازپرد      اخت 

12 ســال را انتخاب کنند       آنگاه با ســود       21 
د      رصد       ، باید       ماهانه بالغ بر ۷۶۳ هزار میلیارد       
تومان ســود       بپرد      ازند       که البته د      ر این حالت 
باید       بیش از 1۰٩ میلیون تومان را به عنوان 
اصل و ســود       وام د      ریافتی به بانک پرد      اخت 
کنند      ه پس بد      هند      . به عبارتی د      یگر باید       بیش 
از ۶۰ میلیون بابــت وام 4۰ میلیون تومانی 
ســود       بپرد      ازند      ..نرخ ســود       14 د      رصد       و د      وره 
بازپرد      اخت 12 ساله برای وام های پرد      اختی 

بین 4۰ تا ۸۰ میلیونی تعیین شد      ه است.

 

ند      ا کســری کرمانشاهی ،رییس اد      اره کل تسهیات تبصره ای 
بانک مســکن گفت: شــرط عد      م وجود       چک برگشتی برای 

مالکان د      ریافت تســهیات از شــروط پرد      اخت وام بازسازی 
مناطق زلزله زد      ه حذف شــد      . با توجه به اینکه تسهیات 4۰ 
میلیون تومانی بازســازی د      ر شهرها و تسهیات ۳۰ میلیون 
تومانی بازسازی د      ر روستاها تسهیات یارانه ای هستند       ،امکان 
استفاد      ه از ضامن زنجیره ای برای آن ها وجود       د      ارد       و همچنین 
به صورت فوری به زلزله زد      گان پرد      اخت می شود       . این وام ها  
ماهیت یارانه ای د      ارند       تنها به هر فرد       مالک واحد       مســکونی 
تخریب شــد      ه یک تســهیات یارانه ای برای بازسازی تعلق 
می گیرد       و مابقی واحد      های تخریب شــد      ه مشــمول د      ریافت 

تســهیات نمی شــود      . افراد       همچنین می توانند       با توجه به 
شــد      ت تخریب، تســهیات را به میزان کمتر از ســقف 4۰ 
میلیــون تومان د      ریافت کنند      ؛ بعنوان مثال اگر برآورد       شــود       
که فرد       می تواند       با 2۵ میلیون تومان واحد       مســکونی خود       را 
بازسازی کند       می تواند       تسهیات را د      ر سقف کمتری د      ریافت 
کند      .همچنین تسهیات قبلی خانوارهای آسیب د      ید      ه که جزو 
بد      هکاران بانکی محســوب می شــوند       و پیش از این د      ر حال 
بازپرد      اخت تسهیات د      یگری به بانک عامل بخش مسکن بود      ه 
اند      ، به میزان آسیب وارد      ه شد      ه به واحد       مسکونی آن ها بیمه 
بود      ه اســت و با توجه به شد      ت تخریب واحد      های مسکونی به 
هر میزانی که بیمه به عنوان خسارت به حساب بانک مسکن 
واریز کند       به همان میــزان از بد      هی افراد      ی که قبا اقد      ام به 
د      ریافت تسهیات از بانک مسکن کرد      ه بود      ند       کسر می شود      . 

قضیه وام  خر�د      و ساخت مسکن 

حذف شرط چک برگشتی 

محمد      رضا پورابراهیمی د      اورانی،  رییس 
کمیســیون اقتصــاد      ی مجلــس گفت: 
زمانــی کــه د      ر تمامی کشــورها تنش 
یا اغتشاشــات هــای اجتماعــی اتفاق 
مــی افتد       اقتصــاد       کشــورها متاثر می 
شود      . د      ر برخی کشــورهای اروپایی نیز 
د      رگیــری های اجتماعی وجــود       د      ارد       و 
مرد      م د      ســتگیر می شــوند      ، نباید       برخی 
اغتشاشــات اجتماعی کــه گاهی اتفاق 
می افتــد       بازارها را تحت تاثیر قرار د      هد       
چرا که این موضوعات گذرا اســت.تنش 
یا اغتشاشــات های اجتماعــی،  فضای 
ریسکی د      ر حوزه فعالیت های اقتصاد      ی 
ایجــاد       و بــه نوســانات د      ر بخش های 
مختلف منتهی می شود       که قیمت برخی 
کاالهــا را افزایش و برخی را نیز کاهش 
مــی د      هد      .التهابات اجتماعی باعث ایجاد       
د      ر  روانی  فضای 

بازار ارز شــد       و ســود      اگران بازار ارز نیز 
بیشترین سوء اســتفاد      ه را د      اشتند      .عد      م 
اطاع رســانی بانک مرکزی د      ر خصوص 
نوســانات بازار ارز باعث رونق سود      اگری 
د      ر بازار ارز می شــود      ، بنابراین باید       بانک 
مرکزی با شفافیت به مرد      م اطاع رسانی 
و بازار را به صورت فعال تر مد      یریت کند      .

نقــش بانک مرکزی د      ر مد      یریت بازار ارز 
د      ر روزهای گذشته پررنگ نبود      ه است.

موضوع افزایش د      رآمد      های د      ولت از محل 
تغییرات قیمت ارز به نفع د      ولت و اقتصاد       
نیست و مجلس و د      ولت د      ر این خصوص 
نگاه مشترک د      ارند      .د      ولت د      ر پی افزایش 
نرخ ارز نیست چرا که د      ولت خود       مصرف 
کنند      ه ارز بود      ه و رشــد       قیمت ها باعث 
تحمیل هزینه ها و افزایش تورم می شود       
و د      ستاورد       د      ولت د      ر تک رقمی شد      ن نرخ 
با چالش روبرو  را  تورم 

می کند      .

تحلیلیات
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به اشتغالزایی روستایی مفتخر شد     
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علیرضا تابش ،رئیس بنیاد      مسکن د     ر مورد      
روند      تشکیل پروند     ه و احد     اث د     ائمی مسکن 
برای زلزله زد     گان کرمانشــاه گفت: تا کنون 
۵1 هزار واحد      تشــکیل پروند     ه شــد     ند      که 
2۰ هزار واحــد      آن را به بانک معرفی کرد     ه 

ایــم، .همچنین 1۸ میلیــارد      تومان کمک 
هــای باعوض بــه ٩۳۰۰ واحــد      پرد     اخت 
شد     ه است.۸ هزار و ۷۰۰ واحد      آوار برد     اری 
کرد     یم، ۵ هزار تن میلگرد      خرید     اری شــد     ه 
اســت  و د     ر محل کنترل کیفــی مصالح را 

انجام می د     هیم.سیستم نظارت چند      الیه د     ر 
ساخت و ساز را د     ر د     ستور کار قرار د     اد     یم تا 
خانه های با کیفیت ساخته شوند      برای تهیه 
نقشــه و کنترل ساختمان با نظام مهند     سی 
عقد      قــرارد     اد      بســته ایم.تاکنون 1۷۰۰ پی 

کنی و ۶ هزار واحد      تعمیراتی را آغاز کرد     یم 
و 1۷۰۰ واحد      تعمیراتی نیز به پایان رسید     ه 
است.سیاســت اصلی ســرپل ذهــاب آوار 
برد     اری و باز سازی مغازه ها است تا کسب و 

کار مرد     م راه بیفتد     .

مرتضی افقــه  ، عضو هیات علمی گروه 
اقتصاد       د      انشــگاه شــهید       چمران گفت: 
به نظر من شــروع برخــی ناآرامی ها و 
اقتصاد      ی  به د      الیــل  اعتراضــات صرفا 
نبــود      ؛ گر چه بــه د      الیــل و بهانه های 
افزایــش قیمت ها مطرح شــد      . ظواهر 
امر نشــان می د      هد       رقبای سیاسی د      ولت 
بعــد       از ارائه الیحه بود      جه می خواســتند       
از وضعیت پیش آمد      ه سوءاســتفاد      ه کنند       

که منجر به حواد      ث اخیر شــد      .به هر حال 
این اعتراضات هشــد      اری اســت که باید       
بــه محرومیت طبقات فرود      ســت جامعه 
توجه شــود      ؛ آن هم نه صرفا د      ر گفتار بلکه 
د      ر عمل.د      ر جد      ال های سیاســی مسائل و 
مشــکات طبقات محروم جامعه فراموش 
می شود       . شــرایط کنونی فضای مناسبی 
برای به کار برد      ن مکانیزم آزاد      ی قیمت ها 
نیست؛ هر چند       به نظر می  رسد       برخی از 
مشاوران رئیس جمهوری طرفد      ار این نوع 

سیاست ها هستند      .
برخی با کج فهمی از ساختارهای اجتماعی 
کشــور به د      نبال اعمال نظــر خود       برای 
آزاد      ســازی قیمت ها هستند      ، د      ر حالی که 
این موضوع موجب افزایش تورم و کاهش 
قد      رت خریــد       مرد      م خواهد       شــد      . اگر به 
خاطر د      اشته باشیم، سال 1۳۶۸ و 1۳۶٩ 
کــه برای اولین بار این سیاســت ها پیاد      ه 
شــد      ، با انتقاد      اتی همراه بــود       ولی اکنون 

آســتانه صبر و تحمل مرد      م نسبت به آن 
د      وران کاهش یافته است.نکته قابل توجه 
این اســت که هنوز و علی رغم اعتراضات، 
مربوط  راه حــل  نباید        می گوینــد        بعضی 
به افزایــش قیمت ها را فرامــوش کرد       و 
راه حل بد       را کنترل قیمت ها توسط د      ولت 
می د      انند      . بــه نظر من این یک زنگ خطر 
اســت؛ چرا که قشر محروم و حاشیه ای با 
کوچک ترین تحریکی می تواند       برای کشور 
مشکات سیاسی جد      ی ایجاد       کند      ؛ ضمن 
اینکه بســیاری هم هستند       که آماد      ه اند       از 
اعتراض های مرد      م ســوء استفاد      ه کنند      .به 
نظرم د      ولت باید       سریعا نان خورهای بود      جه 

را کاهش د      هد      . 
اکنــون واحد      هــا، ســازمان ها و نهاد      های 
بســیاری هســتند       که به بود      جه آویزانند       
ولی تاثیر چند      انی د      ر افزایش تولید       ند      ارند      . 
اگر بود      جه صرف گروه ها و نهاد      هایی شود       
که بــه تولید       کمک نمی کنند      ، این بود      جه 

تــورم زا خواهد       بود       و تورم آن نیز همراه با 
رکود       است که د      رمانش به مراتب سخت تر 
از تورم همراه با افزایش نقد      ینگی اســت. 
د      ولــت باید       بود      جه را اصاح کند       و د      ر این 

زمینه کل نظام باید       تصمیم بگیرد      .
د      ر بلند      مد      ت نیــز مهم ترین اولویت د      ولت 
باید       حل موانع کســب و کار باشد      ؛ همان 
مشــکاتی که باعث شــد      ه د      رآمد       سرانه 
کشــور افزایش نیابد      ، بــه رکود       اقتصاد      ی 

د      چار شویم و نظایر آن.
اکنون مشکاتی پیش روی تولید      کنند      گان 
اســت که منجــر به آن شــد      ه واحد      های 
تولید      ی فقــط با نیمــی از ظرفیت خود       
کار کننــد      . چنین وضعیتــی یعنی رکود       
و بیــکاری و خود       زمینه ســاز گســترش 
فقر و نابرابری خواهد       بــود      . د      ر نتیجه د      ر 
کوتاه مــد      ت اولویت د      ولــت اصاح بود      جه 
و د      ر بلند      مد      ت بایــد       برطرف کرد      ن موانع 

کسب و کار باشد      .

،مد      یرعامل  مرتضی اکبــری 
بانــک قرض الحســنه مهــر 
از پرد      اخــت ۶ هزار  ایــران 
تســهیات  تومان  میلیــارد       
د      ر ٩ ماهه اول ســال جاری 
د      ر ۵۳۰ شــعبه ایــن بانک 
د      ر سراســر کشــور خبر د      اد       
و گفت:اکنون معوقات بای جان سیســتم بانکی اســت، 

امــا د      ر بانــک مهر ایــران، معوقــات از 1.۳ د      هم به 1.2 
 د      هــم د      رصد       کاهش یافته و تا پایان ســال به یک د      رصد       

خواهد       رسید      . 
خوشــبختانه این بانک طی مد      ت فعالیت خود       توانسته با 
جلب رضایت مشتریان، رضایت نسبی د      ر شهرستان ها و 
شهرای کوچک ایجاد       کند      .عد      م استقبال از قرض الحسنه 
یکی از مشــکات این بانک است که  باید       اقد      ام های الزم 

صورت گیرد       تا قرض الحسنه رونق گیرد      .

پوری حســینی ،رئیس کل سازمان 
خصوصی ســازی گفت: د      ر سالهای 
گذشــته تاش شــد      ه تا نــگاه مال 
فروشی به واگذاری ها کمرنگ شود      ، 
اما تا کنون نتوانسته ایم مال فروشی 
د      ر جریــان خصوصی ســازی را به 
صورت 1۰۰ د      رصــد       از بین ببریم.با 
توجه به تــاش های صورت گرفته 
د      ر ســالهای گذشــته و نیز اعتقاد       
مد      یران کشــور به اجرای اصل 44 
و واگذاری ســهام شرکتهای د      ولتی 
بیشتر  ما  متاسفانه خصوصی سازی 

به مال فروشی شبیه است.
وقتی شرکتی د      ر د      ست د      ولت است و 
با مازاد       نیروی کار همراه است، د      ولت 
به د      لیل تبعات ناشی از آن نمی تواند       
اقد      ام به تعد      یل نیرو و اخراج کارگران 

کند      ، با وجود       چنین شرایطی آیا می 
توان به موفقیت خصوصی سازی د      ر 
کشــور امید       د      اشت. بر این اساس با 
علم به این موارد       و موانع، نمی توان 
واگذاری اصاح ســاختاری  از  قبل 
د      ر خصــوص بنگاههــا را انجام د      اد       
 و به همین د      لیل اســت که بیشــتر 
مزاید      ه های سازمان خصوصی سازی 

به ثمر نمی رسد      .
د      ر برخی موارد       هم که موفق به فروش 
ســهام شــرکتهای د      ولتــی به بخش 
خصوصی با وجود       سطح باالی اشتغال 
و نیــروی کار کم توان و غیرمتخصص 
می شــویم انتظار د      اریم که بافاصله 
پس از واگــذاری بنگاههای خصوصی 
 شــد      ه بــا افزایش بهــره وری و تولید       

مواجه شوند      .

سیاوش زراعتی، مد      یرعامل سابق بانک صاد      رات ضمن 
اشــاره به کارنامه د      رخشــان بانک صاد      رات ایران د      ر 
حمایت از بنگاه های تولید      ی بزرگ و صنعتی کشور، 
از برنامه این بانک برای حمایت از نوسازی و بهسازی 
واحد      های صنعتی کشور خبر د      اد       و گفت:این بانک طی 
سال ٩۵ و شش ماه اول سال ٩۶ با هد      ف حمایت از 
بنگاه های تولید      ی بزرگ، اشتغالزایی و خروج از رکود       
241 هزار فقره تســهیات بالغ بر 244 هزار میلیارد       
ریال د      ر بخش های صنعت، معد      ن و کشاورزی پرد      اخت کرد      ه، اد      امه این روند       د      ر 1۰۰ 
روز ابتد      ایی د      ولت د      وازد      هم نیز به پرد      اخت 12 هزار و ۳۷۷ میلیارد       ریال تسهیات برای 
تامین سرمایه د      ر گرد      ش و افزایش اشتغال د      ر بخش های مختلف صنعت منجر شد       که 
 از اهمیت و جایگاه ویژه تولید       و صنایع د      اخلی کشور د      ر مجموعه بانک صاد      رات ایران 

حکایت د      ارد      .

مرتضی لطفــی، مد      یر عامل شســتا 
گفت : بعــد       از فرمان نــه گانه وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی همه 
افراد      ی که مشــمول ماد      ه 241 قانون 
تجارت و د      ر د      و یا چند       جا عضو هیئت 
مد      یره هستند       استعفا د      اد      ه اند       و ماد      ه 
241 قانون تجارت کامل د      ر شســتا 
انجام شد      ه است. البته ما نمی توانیم 
شرکت ها را مجبور کنیم که اعضای 
هیئت مد      یره خود       را تغییر د      هند       ولی 
می توانیم اشــخاص را واد      ار کنیم که 
اســتعفا د      هند       که ایــن کار را کرد      یم 
ولــی روند       حذف افــراد       و جایگزینی 
برای آنها زمان بر است و باید       به تایید       
عامــل هلد      ینگ  برســد      .مد      یر  بورس 
تاپیکو، هلد      ینــگ د      ارویی و هلد      ینگ 
عمران که همگی بازنشســته بود      ه اند       

را برکنــار کرد      یــم و بطــور مثال د      ر 
هلد      ینگ تاپیکــو یک جوان پر انرژی 
را جایگزین کرد      یم.برخی شــرکت ها 
متاســفانه د      ر د      ولت های نهم و د      هم 
حتی ســه د      فتر د      ر تهران تاســیس 
کرد      نــد       که ما مــی خواهیــم با کار 
کارشناسی د      فاتر تهران این شرکت ها 
را تعطیــل کنیم و من نیز از موافقان 
انتقال د      فاتر به محل کارخانه هستم.

مسعود       کرباسیان ،وزیر امور اقتصاد      ی 
و د      ارایــی از توافق بــا روس ها برای 
برقراری خط اعتباری از طریق ســه 
بانــک خبــر د      اد       و گفت:محد      ود      یتی 
د      ر اســتفاد      ه از این بانکها وجود       ند      ارد       

و ســازمان ســرمایه گذاری و 
کمکهای اقتصــاد      ی و فنی 
ایران برای اجرایی شــد      ن 
ایــن برنامــه د      ر خد      مت 

بخش خصوصی است.
همچنیــن با روســها د      ر 

خط  برقــراری  خصــوص 
تهاتری بــرای خرید      هایمان به 

توافق رسید      یم.

محمد      رضا واعظ مهد      وی، معاون امور علمی 
فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بود      جه 
گفت:بود      جه ســال ٩۷ کل کشــور اگرچه 
برشــی د      یگر از برنامه ششــم توسعه را رقم 
می زنــد      ، اما انتقاد      ات زیاد      ی را هم با خود       به 
همراه د      اشته اســت؛ به نحوی که انتقاد      ات 
شهروند      ان به بود      جه کشور را وارد       می د      اند       و 

معتقد       اســت از د      ولت نهم تا د      ولت د      وازد      هم 
مخالف افزایش قیمت حامل های انرژی بود      ه 
و د      لیل آن را فشــار بر اقشار ضعیف جامعه 
و بار تورمی آن می د      اند      .  واقعیت این اســت 
که بود      جه ٩۷ کشــور همیــن االن هم آثار 
تورمی خود       را نشان د      اد      ه است. طبق گزارش 
بانــک مرکزی پس از ارائــه الیحه بود      جه و 

پیش بینی افزایش قیمت حامل های انرژی و 
به ویژه بنزین، تورم د      و رقمی شد      ه است؛ این 
د      ر حالی است که پیش بینی ها این بود       پس 
از یکســال از اجرای طرح افزایش قیمت ها 
تورم د      ورقمی شود      . ما از ابتد      ا تصورمان این 
بود       که افزایش قیمت حامل های انرژی غلط 
اســت و اثرات روانی تغییر قیمت ها بســیار 
جد      ی و شــد      ید       اســت؛ ضمن اینکه اثرات 
واقعی افزایش قیمت هــای انرژی بر اقتصاد       
و تــورم هم جــد      ی و موثر اســت. افزایش 
قیمــت حامل های انرژی منجــر به افزایش 
هزینه نیروی انســانی و بار تورمی می شود       
و بر تولید       هم اثرات نامطلوبی د      ارد       و موجب 
افزایش قیمت تمام شد      ه محصوالت می شود      . 
این مساله تورم بعد      ی را د      ر پی د      ارد       و آثار آن 
پی د      ر پی می آید      . ما از ابتد      ا مخالف افزایش 
قیمــت حامل هــای انرژی و بنزیــن بود      یم 
حتی د      ر ســال ۸٩ و د      ر د      ولت احمد      ی نژاد       
هم مخالف بود      یــم و پیش بینی می کرد      یم 
که آثــار تورمی آن بر وضعیت فقر، بســیار 
تکان د      هند      ه خواهد       بود       و شــاهد       بود      یم که 

همین اتفاق هم افتاد      . پیش بینی می کرد      یم 
سفره خانواد      ه های ایرانی کوچک تر شود       که 
متاسفانه باز همین اتفاق رخ د      اد      . پیش بینی 
می کرد      یم که نابرابری های اجتماعی افزایش 
یابد       و باز همین اتفاق افتاد       و امروز شــاهد       
این هستیم که اشخاصی به ساد      گی اتومبیل 
مازراتی ۳ میلیارد       تومانی ســوار می شوند       و 
افــراد      ی توانایی تامین مایحتاج اولیه خود       را 
ند      ارند      . د      ر واقع هر سیاستی که تورم د      ر پی 
د      اشته باشــد       به زیان فقرا است و گروه های 
اجتماعی ضعیف است و منجر به شکل گیری 
آســیب های اجتماعی خواهد       شد       و به طور 
طبیعی باید       از این سیاست خود      د      اری شود      . 
د      ر سال ۸۷ و ۸۸ هم این هشد      ار را د      اد      یم اما 
د      ولت هــای آن زمان هم گوش ند      اد      ند       و آثار 
آن را شاهد       بود      یم. د      ولت فعلی د      ر ابتد      ای امر 
خیزی برای افزایش قیمت انرژی برد      اشــت 
اما با عوارض شــد      ید      ی مواجه شد       و افزایش 
قیمت ها را متوقف کرد       که این نکته مثبتی 
بود       اما شــاهد      یم که این تجربه امروز زیر پا 

گذاشته شد      ه است.

مازراتی ۳ میلیارد       تومانی سوار می شوند      

پس از اینکه حقوق آبانماه بازنشســتگان فوالد       تا پایان آذرماه پرد      اخت نشــد      ، د      ر 
پی اعتراضات مکرر بازنشســتگان، با حضور وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و 
جمعی از نمایند      گان مجلس نشست بررسی و تسریع د      ر پرد      اخت حقوق معوق این 
بازنشستگان برگزار شد       وپرد      اخت حقوق بازنشستگان فوالد       پیگیری این موضوع با 
فوریت د      ر د      ستور کار قرار گرفت ، مقرر شد       حقوق معوق آبان ماه و حقوق آذرماه 
نیز به حساب آنها واریز شود        که د      ر مد      ت باقی ماند      ه تا پایان سال حقوق ماه های 
پایانی ســال به همراه عید      ی بازنشســتگان فوالد       پرد      اخت گرد      د       و د      چار مشکل 
نشود      . اما روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حقوقی که حق مسلم 
نیروی کار است و د      ر شرایط عاد      ی بد      ون تاخیر آن هم برای قشر بازنشسته کشور 
باید       پرد      اخت شــود       را به عنوان یک امتیاز قلمد      اد       و بــه عنوان خبر خوش برای 

بازنشستگان اعام کرد      .

خصوصی سازی یا مال فروشی ؟

یک کارنامه د      رخشان  

بعد       از فرمان نه گانه وزیر

با روسها به توافق رسید     یم

وقتی حق مسلم، لطف تلقی می شود       

د      ر جریان جلسه  رییس جمهور با وزیر و معاونان وزارت امور 
اقتصاد      ی و د      ارایی، با موافقت رییس جمهور سقف پرد      اخت 

 وام ازد      واج به جوانان از د      ه میلیون، به پانزد      ه میلیون تومان 
افزایش یافت.

علــی ربیعی ،وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه 
هیچ نیازمند      ی از شمول د      ریافت یارانه نقد      ی خارج نمی شود 
حتی اگر تحت پوشش نهاد       حمایتی نباشد      ، گفت: استراتژی 
ما افزایش یارانه نقد      ی نیازمند      ان اســت.عرضه سبد       حمایتی 
غذایــی د      ر آیند      ه نزد      یک صورت مــی گیرد       که جزئیات ارائه 

سبد       حمایتی، اقام و زمان مراجعه را اعام می کنیم.
د      ر این مرحله عاوه بر افراد      ی که د      ر ســنوات گذشــته این 

ســبد      های حمایتــی را د      ریافــت می کرد      ند      ، افــراد       نیازمند       
د      یگری نیز که از قبل شناســایی شد      ه اند      ، مشمول د      ریافت 
این ســبد       خواهنــد       بود      . هیــچ نیازمند      ی نباید       از شــمول 
د      ریافــت یارانه نقد      ی خارج بماند      ؛ اســتراتژی ما این اســت 
که میــزان یارانه نقــد      ی نیازمند      ان افزایــش یابد       حتی اگر 
 تحت پوشــش نهاد      های حمایتی نباشند       باید       محرز شود       که 

نیازمند       هستند      .

وام ازد      واج ۱5 میلیون تومان شد      

استراتژی ما ا�ن است

نظارت چند      لا�ه!

نان خوران بود      جه را کم کند      

معوقات بلای جان سیستم بانکی است

مژد                    ه  مژد                    ه

تحلیلیات

ص
ص

مح
یر 

د                   ش
ار

 این همه شغل 
ایجاد     شد     عوضش!

فشار بیاری، فشار میارم
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پارلمانی  ،معاون  امیری  حسینعلی 
مطالبات  کرد     :  اعام  جمهوری  رییس 
موسسات  گذاران  سپرد     ه  از  د     رصد        ٩۸
غیرمنضبط  مجاز  و  غیرمجاز  مالی 
د     و  مشکات  حل  شد     .برای  پرد     اخت 
همکاری  نیازمند       باقیماند     ه  د     رصد      
مجلس و قوه قضاییه هستیم.قوه قضاییه 
باید      زود     تر د     ستور فروش اموال شناسایی 
شد     ه مؤسسات مالی غیرمجاز را بد     هند      

تا حد     ود      ۶۰ هزار نفر که همچنان جزو 
می  هستند       مؤسسات  این  طلبکاران 
برسند     .مشکات  مطالباتشان  به  توانند      
یازد     هم  د     ولت  به  مربوط  مؤسسات  این 
استفاد     ه  سوء  و  نیست  د     وازد     هم  و 
پاسخگو  باید       مرد     م  اعتماد       از  کنند     گان 
به  عمل  برای  جمهوری  رییس  باشند     . 
ای  برنامه  اش  انتخاباتی  های  وعد     ه 

مد     ون د     ارد     .

محمد      رضا حسین زاد      ه ،مد      یر عامل بانک 
ملی ایــران گفت:قبل از برجام تقریبا با 
هیچ بانکی د      ر د      نیــا کار نمی کرد      یم و 
د      ر شــرایط تحریم مطلق قرار د      اشتیم 
اما امــروز نه تنها بــا ۳۰۰ بانک روابط 
بلکه شــبکه  برقرار کرد      ه ایم  کارگزاری 
بین المللی بانک ملی فعال شد      ه و شعبی 
که تعطیل شــد      ه بود      ند      ، فعالیت خود       را 
توســعه د      اد      ند      .د      ر د      و سال گذشته تعد      اد       
بی شــماری اعتبارات اسناد      ی گشایش 
یافته و د      ه ها هزار پیام سوییفتی ارسال 
شد      ه است، اذعان کرد      : با شرایط بانکی 

قبل از تحریم ها 
فاصــه د      اریم اما 
گفت  نمی توان 
که بعد       از برجام 

نیفتاد      ه  اتفاقــی 
شــرایط  بلکــه 

ما نســبت به زمان تحریم هــا زمین تا 
آسمان متفاوت است.د      ر عین حال باید        
از مجلس و د      ولت برای تصویب ســریع 
قوانین مورد       نیاز جهت انطباق شــبکه 
بانکی کشــور با بانک هــای بین المللی 

تقد      یر کرد      .

حســین زاد      ه ،مد      یرعامل بانک ملی ایران با 
اعام جزئیات طرح ویژه مســکن این بانک 
که به منظور کمک به خانه د      ار شد      ن مرد      م 
عملیاتی می شــود      ، گفت: این طرح د      ر همه 

شعب بانک ملی ایران د      ر سراسر 
کشــور قابلیت اجرا شد      ن د      ارد      .
د      ریافت این تســهیات منافاتی 
بــا د      ریافت تســهیات قبلی از 
بانک ملی ایران یا سایر بانک ها 
یا ســاخت مسکن  برای خرید       
ند      ارد      . هر یک برگ اوراق گواهی 
میلیون  پنــج  معاد      ل  مســکن 
ریال تســهیات است .مشتری 
می توانــد       پــس از د      وره هــای 
مشخص اوراق خود       را به صورت 
تسهیات از بانک د      ریافت کرد      ه 
و یا اصل اوراق را با نرخ روز د      ر 

فرابورس معامله کند      . 
طرح شماره یک: متقاضیان می توانند       با 
سپرد      ه گذاری هر1۸2 میلیون ریال، به ازای 
هــر یک ماه ماند      گاری، یک برگ اوراق حق 
تقد      م اســتفاد      ه از تسهیات مسکن د      ریافت 

کنند       که هر برگ اوراق قابلیت تبد      یل شد      ن 
به پنج میلیون ریال تســهیات با نرخ سود       
1۷.۵ د      رصــد       را د      ارد      .د      ر این طرح به مبلغ 
ســپرد      ه مشتریان 1۰ د      رصد       ســود       سالیانه 

تعلق می گیرد      .
طرح شــماره د      و: متقاضیان با ســپرد      ه 
گذاری هــر 22۳ میلیون ریــال، د      ر مرتبه 
نخست به ازای سه ماه ماند      گاری یک برگ 
اوراق و پــس از آن ماهیانه یک برگ اوراق 
د      ریافت خواهند       کرد      ، اما نرخ ســود       سپرد      ه 
د      ر این طرح 12 د      رصد       اســت.حد      اقل ماند      ه 
تعیین شــد      ه برای افتتاح حساب د      ر هر د      و 
طرح، 1۶۰ میلیون ریال و ســقف اقســاط 
این تســهیات حد      ود       1۰ میلیون ریال د      ر 

ماه است.
وثیقه: توان سند       خانه را به عنوان وثیقه د      ر 
اختیار بانک قرار د      اد      ، اما بنا به شــرایط، این 

موضوع قابل تغییر است.

سقف تسهیالت 
به  تهــران:  د      ر 
نفــر  هــر  ازای 
میلیــون   ۶۰۰

ریــال بــه همراه 
ریال  میلیون   1۰۰

تسهیات جعاله اســت و زوجین می توانند       
تا سقف یک میلیارد       و 1۰۰ میلیون ریال از 

این تسهیات استفاد      ه کنند      .
سقف تسهیالت د      ر مراکز استان ها: د      ر 
شهرهای باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت برای 
زوجین ۸۰۰ میلیون ریال و د      ر سایر مناطق 
شــهری ۶۰۰ میلیون ریال است. همچنین 
سقف میزان تسهیات جعاله د      ر این مناطق 

همچنان 1۰۰ میلیون ریال است.
د      وره بازپرد      اخت: حد      اکثر 12 سال و د      وره 
بازپرد      اخت تسهیات جعاله حد      اکثر ۳ سال 

است.

محمد     رضا پورابراهیمی د     اورانی،  رییس کمیسیون اقتصاد     ی 
مجلس گفت: بــی توجهی به مد     یریت بازار ارز، د     ســتاورد      
د     ولت د     ر تک رقمی شــد     ن نرخ تــورم را با چالش روبرو می 
کنــد     . نقش بانک مرکزی د     ر مد     یریت بــازار ارز د     ر روزهای 

گذشته پررنگ نبود     ه است. 
زمانی کــه د     ر تمامی کشــورها تنش یا اغتشاشــات های 
اجتماعی اتفاق می افتد      اقتصاد      کشــورها متاثر می شــود     .  
تنش یا اغتشاشات های اجتماعی،  فضای ریسکی د     ر حوزه 
فعالیــت های اقتصاد     ی ایجاد      و به نوســانات د     ر بخش های 
مختلف منتهی می شــود      که قیمت برخی کاالها را افزایش 
و برخــی را نیز کاهــش می د     هد     .التهابــات اجتماعی باعث 
ایجــاد      فضای روانی د     ر بازار ارز شــد      و ســود     اگران بازار ارز 
نیز بیشــترین سوء استفاد     ه را د     اشــتند     . عد     م اطاع رسانی 

بانک مرکزی د     ر خصوص نوســانات بازار 
ارز باعــث رونق ســود     اگری د     ر بازار ارز 
می شــود     ، بنابراین باید      بانک مرکزی با 
شفافیت به مرد     م اطاع رسانی و بازار را 
به صورت فعال تر مد     یریت کند     .د     ر برخی 
کشــورهای اروپایی نیــز د     رگیری های 
اجتماعی وجود      د     ارد      و مرد     م د     ستگیر می 
اجتماعی  اغتشاشات  برخی  نباید       شوند     ، 
که گاهی اتفاق می افتد      بازارها را تحت 
تاثیر قرار د     هد      چرا کــه این موضوعات 

گــذرا اســت. موضوع افزایــش د     رآمد     های د     ولــت از محل 
تغییرات قیمت ارز به نفع د     ولت و اقتصاد      نیست و مجلس و 

د     ولت د     ر این خصوص نگاه مشترک د     ارند     .

د     ولــت د     ر پی افزایش نرخ ارز نیســت چــرا که د     ولت خود      
مصرف کنند     ه ارز بود     ه و رشد      قیمت ها باعث تحمیل هزینه 
ها و افزایش تورم می شــود      و د     ستاورد      د     ولت د     ر تک رقمی 

شد     ن نرخ تورم را با چالش روبرو می کند     .

مد     یرعامل  سیری، 
تأمیــن ســرمایه ســپهر 
چاره ای  د     ولت  گفت: 
اینکه نظام  ند     ارد      جز 
بانکی را ســر و سامان 
د     هــد      و ســامان د     اد     ن به 
سیســتم بانکی بــا اهمیت تر از 
وضعیت بورس اســت، چرا که با این تصمیم اقتصاد      ایران 
نجات پید     ا می کند     .د     ولت د     ر شــش ماهه اول سال جاری 
نزد     یک بــه 2۵ هزار میلیارد      تومان اوراق منتشــر کرد     ه، 

پیــش بینی کرد      که تا پایان ســال، این رقم نزد     یک 4۰ 
هزار میلیارد      تومان شو و اگر این اتفاق رخ د     هد     ، می توان 
گفت که تنها ۵۰ یا ۶۰ د     رصد      از پیش بینی بود     جه ســال 
٩۶ محقق شــد     ه و با این شــرایط احتمال د     ارد      که برای 
ســال آیند     ه د     و برابر میزان ســال جاری، اوراق منتشــر 
 شــود     . د     ولت می تواند      با اتکا به این روش، بد     هی های خود      

را به روز کند     .
البته این اتفاق برای کلیت اقتصاد      کشــور خوب اســت 
و بــا این حال تاثیــری هم د     ر بازار ســهام ند     ارد     ، چراکه 

متقاضیان این د     و با یکد     یگر متفاوت است.

از طرفــی منابع حاصل از صند     وق 
توسعه ملی د     ر سال گذشته 
بود       تومان  میلیــارد        ۶۶۰

که امســال به 21 هزار 
میلیارد      تومان رسید      و بر 

این اساس د     ولت می تواند      از 
صند     وق توسعه ملی برد     اشت 

کنــد     . ظاهرا د     ولت قصــد      د     ارد      با ایــن مبلغ 21 هزار 
میلیارد      تومان به سیســتم بانکــی کمک کند      و بد     هی 

خود      را به بانک ها از این محل پرد     اخت کند     .

هماهنگی  شــورای  ،د     بیر  قیطاسی  علیرضا 
بانــک های د     ولتی اعام کــرد      : هفت بانک 
عامل حد     ود      ۵ هزار فقره تسهیات به زلزله 
زد     گان کرمانشــاه پرد     اخت کرد     ه اند     .جلسه 
شــورای پول و اعتبار د     ر  موضوعات مرتبط 
بــا حاد     ثه زلزله )کرمانشــاه، کرمان، مارد     ، 
شیراز( برگزار شــد     .د     ر نهایت پیشنهاد      شد      

د     ر جهت همراستایی بیشــتر شبکه بانکی 
د     ر خصــوص موضوعات مرتبط بــا حاد     ثه 
د     ید     گان یک جلســه شــورای پول و اعتبار 
به امر رســید     گی به پیشــنهاد     ات مشترک 
شورای هماهنگی بانک های د     ولتی و کانون 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری خصوصی 
اختصــاص یابــد     .۷ بانک )ملــی، صاد     رات، 

سپه، تجارت، ملت، کشاورزی و مسکن( د     ر  
اعطای تســهیات به حاد     ثه د     ید     گان زلزله 
کرمانشــاه حد     ود      ٩ هــزار و ۶۸2 مورد      به 
متقاضی د     اشــتند      که  تاکنون حد     ود      ۵هزار 
نفر از تسهیات مورد      نظر استفاد     ه کرد     ه اند     .

از تاریــخ 21 آبان مــاه 1۳٩۶ )تاریخ وقوع 
زلزلــه( تمامی عملیات پیگیــری مطالبات 

متوقف و از طریق رسانه  های جمعی نیز به 
همه مرد     م مناطق زلزله زد     ه اعام شــد     ه که 
تمامی تســهیات آنها با تأیید      ستاد      بحران 
مشمول امهال شد     ه است.از نظر شبکه بانکی 
تسهیات همه افراد      امهال شد     ه تلقی شد     ه و 
هیچگونه اقد     امی د     ر جهت وصول مطالبات 

صورت نگرفته است.

 غامحســن تقی نتاج،مد     یرعامل بانک قوامین گفت: بانک قوامین 
به سمت طراحی محصوالت جد     ید      حرکت کرد     ه که از یکسو 
نرخ سود      ســپرد     ه ها را کاهش می د     هد      و از سوی د     یگر 
متقاضی که این همکاری را بانک انجام می د     هد      از وام ها 
و تســهیات ارزان تری برخورد     ار می شود      که نرخ سود      
موثر آن تا 1۸ د     رصد      و حتی کمتر کاهش می یابد     . قبًارفتارهای نامناســب د     ر برخی 
صند     وق های سرمایه گذاری رقابت ناسالمی د     ر نظام بانکی ایجاد      می کرد      که د     ر صورت 
اد     امــه منجر به نابود     ی نظام پولی و بانکی و حتی بازار ســرمایه می شــد     .کاهش نرخ 
ســود      بانکی نیز د     ر ابتد     ا باید      د     ر بخش سپرد     ه ها اتفاق بیفتد      و متعاقبا د     ر بخش وام و 
تسهیات خود      را نشان د     هد     . به د     لیل رفتارهای مختلفی که د     ر بانک ها وجود      د     اشت، 
بعضا رقابت هایی که د     ر قالب جذب ســپرد     ه های بیشتر از طریق نرخ سود      سپرد     ه های 
باال اتفاق می افتاد      و البته رفتارهای نامناسبی که د     ر برخی صند     وق های سرمایه گذاری 
شــاهد      آن بود     یم، به ویژه صند     وق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها که عما کار 
بانکی می کرد     ند     ، یک رقابت ناسالمی د     ر نظام بانکی اتفاق افتاد      که اگر این روند      اد     امه 
پید     ا می کرد     ، قطعا منجر به نابود     ی نظام پولی و بانکی و حتی بازار ســرمایه کشــور 
می شــد     .د     ر نهایت ایــن جمع بند     ی د     ر تعامل نزد     یک میان نهاد      ناظر بازار ســرمایه و 
بورس و اوراق بهاد     ار و نهاد      ناظر پولی که بانک مرکزی اســت، ایجاد      و خوشــبختانه 
هماهنگی نزد     یک این نهاد     ها باعث شد      نابســامانی موجود      بهبود      یابد     .نخستین اقد     ام 
اساســی نیز 11 شهریور ماه امسال رخ د     اد      و بانک ها ملزم شد     ند      نرخ سود      سپرد     ه های 
1۵ د     رصد      را اجرا کنند      که پس از آن سخت گیری ها چارچوب د     هی و نظام مند     ی هایی 
د     ر صند     وق های ســرمایه گذاری انجام شد     . به ویژه صند     وق های سرمایه گذاری وابسته 
به بانک ها که به ابزاری علیه بهبود      عملکرد      بانک ها تبد     یل شد     ه بود     ند      و برخی از این 
صند     وق ها سپرد     ه ها را با نرخ سود      باال جمع می کرد     ند      که طبیعتا بانک ها فقط د     ر حال 

ضرر و زیان بود     ند     . 

بانک  جمشید     ی،د     بیرکانون  محمد     رضا 
از  خصوصی  اعتباری  موسسات  و  ها 
نامه نگاری بانک ها با رییس کل بانک 
جلسات  گفت:د     ر  و  د     اد       خبر  مرکزی 
بانک  هماهنگی  شورای  که  مشترکی 
های د     ولتی و کانون بانک ها و موسسات 
و  بررسی  برای  خصوصی  اعتباری 
زد     گان  زلزله  به  رسانی  چگونگی کمک 
نواحی غربی کشور د     اشتیم بانک ها برای 
کمک رسانی به آسیب د     ید     گان به موانع 
بانکی  مقررات  د     ر  زیاد     ی  مشکات  و 
موضوع  این  راستا  همین  برخورد     ند     .د     ر 
مرکب  که  ها  بانک  انتخابی  کمیته  د     ر 
بانک ها  هماهنگی  شورای  روسای  از 
رییس کانون بانک ها و همچنین فرشاد      
مرکزی  بانک  نظارتی  معاون  حید     ری، 
است،  مرکزی  بانک  نمایند     ه  عنوان  به 
گرفت.بانک  قرار  تایید       مورد       و  بررسی 
فعال  مشارکت  تا  هستند       تاش  د     ر  ها 

د     ر  د     ولت  رکود     ی  ضد       اهد     اف  د     ر  تری 
رو  همین  کنند     .از  ایفا  اقتصاد     ی  بخش 
با ارائه این پیشنهاد      به رییس  بانک ها 
این  طرح  خواستار  مرکزی  بانک  کل 
موضوع د     ر  شورای پول و اعتبار و ارائه 
با  تا  شد     ند       مقرراتی  موانع  و  مشکات 
و حل  رفع  مشکات  شورا  این  تصمیم 
و فصل شود     .این پیشنهاد      به رییس کل 
از  ارسال شد      و رونوشتی  بانک مرکزی 
آن نیز به معاون اقتصاد     ی رییس جمهور 
کشور  کل  د     اد     ستان  د     ولت،  سخنگوی 
از  که   ... و  بازرگانی  های  اتاق  روسای 
هستند     ،  اعتبار  و  پول  شورای  اعضای 

د     اد     ه شد     ه است.
ما به د     نبال این هستیم تا هرچه سریعتر 
اعتبار  و  پول  شورای  د     ر  موضوع  این 
مطرح شود       تا بانک ها به اهد     اف خود      
د     ر زمینه فعال تر کرد     ن بخش اقتصاد      و 

رفع موانع موجود      د     ست یابند     .

ســیری ،مد     یرعامل تأمین سرمایه ســپهر با اعام این 
که یکی ازبرجســته ترین مصارف د     ر آمد     های صند     وق 

توســعه ملی، برای ساماند     هی توسعه اقتصاد     ی و تکمیل 
پروژه های عمرانی است، اظهار د     اشت : این که د     ر یک برهه 

زمانی د     ولت، 21 هزار میلیارد      تومان د     رخواست مجوز برد     اشت از 
منابع این صند     وق را فقط برای پرد     اخت بد     هکاری به سیستم بانکی مد      نظر قرار می 

د     هد     ، نکته ای بسیار قابل تامل به شمار می آید     .

د     ر برخی کشورهای اروپا�یی نیز...

با ا�ن تصمیم اقتصاد      ا�ران نجات پید     ا می کند     ؟

زلزله  د     ر هفت بانک عامل

با توجه به این اتفاق مبارک

ما به د     نبال این هستیم

مربوط  به د     ولت یازد     هم و د     وازد     هم نیست

 قضیه پرد     اخت بد     هی د     ولت به 
سیستم بانکی

زمین تا آسمان متفاوت است کمک به خانه د      ار شد      ن مرد      م

بنا بر توافقات انجام شــد     ه بانک مرکزی تعاونی  وحد     ت 
یا آرمان  به موسسه ملل واگذار شد     .

د     ر این راســتا موسســه ملل اعام کرد      که د     ر مهرماه 
فرآینــد      تعیین تکلیف ســپرد     ه گذاران تعاونی زیر نظر 
خود      که از مد     ت ها قبل منحل شد     ه بود     ند      را د     ر د     ستور 
کار قــرار خواهــد      د     اد     . بنابراین ابتــد     ا فرایند      پرد     اخت 
ســپرد     ه های تا سقف سه میلیون تومان آغاز و د     ر اد     امه 
با تصمیمی که د     ر جلســه ای متشــکل از نمایند     گان 
ســران ســه قوا گرفته شــد      ورود      به پرد     اخت های تا 
 ســقف 1۰۰ میلیــون و حتــی باالتر نیــز د     ر آذرماه 

آغاز شد     . 
موسســه اعتباری ملل د     ر راستای تعیین 
تکلیــف د     ارائی هــا و بد     هی هــای تعاونی 
منحلــه وحد     ت )آرمــان(  با اخــذ مجوز 
از مراجــع ذی صالح د     ر نظــر د     ارد      اماک 
 تعاونــی منحلــه وحــد     ت را بر اســاس 
رســمی  کارشناســان  ارزش گــذاری 
د     اد     گستری د     ر اســتان خراسان رضوی به 
 صورت نقد     ی از طریــق مزاید     ه عمومی به 

فروش برساند     .

حبیب احمد     ی ،مد     یر امور شــعب و بازاریابی 
بانک توسعه صاد     رات ایران اعام کرد     : این بانک 

همزمان با روز ملی صاد     رات، از صاد     رکنند     گان 
نمونه ملــی، از کارآفرینان، تولید      کنند     گان و 
جهاد     گــران حمایت می کند      .اعطای تخفیف 
نیم د     رصد     ی د     ر نرخ ســود      تسهیات اعطایی 
از محل منابع بانک عاوه بر تخفیفات جاری 

و با رعایت حد     اقل نرخ سود     ، اعطای تسهیات 
با نرخ ترجیحــی از محل منابع تلفیقی بانک 
و صند     وق توســعه ملی، کوتاه کــرد     ن زمان 
بررســی د     رخواست های تسهیات و خد     مات 
صاد     رکنند     گان نمونه به حد     اکثر د     ه روز کاری 

از زمــان تکمیــل پروند     ه اعتبــاری آنها نزد      
شــعبه مربوطه، ارائه خد     مات VIP د     ر محل 
استقرار مشتریان برای د     ارند     گان مد     ال افتخار 
و تســهیل وثایق و اخذ حد     اقل وثایق ممکن 
از صاد     رکننــد     گان نمونه بر اســاس وضعیت 
اعتباری آنها، صد     ور انواع ضمانت نامه ارزی برای 
صاد     رکنند     گان نمونه خد     مات فنی و مهند     سی 
د     ر کوتاه ترین زمان ممکن از مشوق های این 

بسته حمایتی  است .

مزا�د     ه املاک  تعاونی منحله آرمان

بانک توسعه صاد     رات و مد     ال آورانش

د    اریم شکاف 
د    رآمد    ی رو پرش 

می کنیم

گلوگاه فساد     
مسد    ود     شد    ه!
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یوســف نژاد      ،نمایند     ه مرد     م ســاری د     ر 
مجلس گفت: به منظور تشویق مشتریان 
بانک و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بد     هی 

خود      را تا پایان شهریورماه ٩۷ تسویه 
 کنند     ، بانک ها مکلف هســتند      جرائم 

مربوطه را ببخشند     .

امور  انصاری ،رییس سازمان  جمشــید      
اد     اری و استخد     امی کشور گفت:  د     ر کل 
کشــور حد     ود      2 میلیون ۳2۰ هزار نفر 
کارکنان د     ولت هستند     . د     ولت د     ر الیحه 
بود     جه پیشنهاد      د     اد     ه بود      که متوسط 1۰ 

د     رصد      افزایش حقوق د     اشــته باشیم که 
مجلس نیز تایید      کرد     ه اما مجلس قید     ی 
گذاشــته که این میزان بین 1۰ د     رصد      
به صــورت پلکانی به ســمت پایین تا 

حقوق های ۵ میلیون تومانی باشد     .

مســعود      کرباســیان ، وزیر اقتصاد      د     ر نشست اخیر خود      با 
مد     یران عامل بانکها  گفت:اصاحات ســاختاری تنها نظر 
و برد     اشــت ما هم نیســت که عد     ه ای بگویند      آمار د     ولتی 
اســت، بلکه این موضوع د     ر گزارش صنــد     وق بین الملی 
پول نیز مورد      اشــاره قرار گرفته و رشــد      اقتصاد     ی ایران 
را برای امســال، نزد     یک به پنج د     رصد      محاســبه کرد     ه و 
اصاحات ساختاری انجام شــد     ه از سوی د     ولت را نیز، به 
عنوان اصاحات د     قیق و خوب ارزیابی نمود     ه اســت.تورم 
تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد      ۶۰۰ هزار شــغل 
جد     ید      واقعیتی غیر قابل انکار اســت که  برای سال آیند     ه 
یک و د     و د     هم میلیارد      د     الر از صند     وق توســعه ملی برای 
اشتغال پیشنهاد      شد     ه و عاوه بر آن، منابع ناشی از اصاح 

قیمت انرژی نیز د     ر صورت تصویب توســط مجلس، به ما 
کمک خواهد      کرد     ؛ توجه به تولید      و اشتغال، وظایف اضافه 
ای بــر عهد     ه بانک ها جهت ارائه تســهیات مورد      نظر به 
افراد      صاحیت د     ار می گذارد      که الزم اســت، نهایت تاش 

خود     شان را د     ر این ارتباط انجام د     هند     .
برخــی نقاط آســیب پذیر بانــک ها مشــکات ترازنامه 
بانک ها، منجمــد      بود     ن د     ارایی ها د     ر مقابل ســیال بود     ن 
بد     هی هــا و د     رآمد      زایی کم د     ارایی ها به نســبت تعهد     ات 
بد     هی هــای بانک ها اســت .بنابراین ضــرورت واگذاری 
امــوال مازاد      و خــروج بانک ها از بنــگاه د     اری موضوعی 
 اســت که  رئیس جمهور بــا جد     یت د     نبال مــی کنند      و 

مورد      سوال است.

رضا د     ولت آباد     ی ،مد     یرعامل جد     ید      بانک 
تجارت مهمترین محورهای عملیاتی این 
بانک تا پایان ســالجاری را تجهیز منابع  
وصول مطالبــات و فروش اماک مازاد      و 

تملیکی عنوان کرد     . 
جذب منابع پاید     ار و با کیفیت را از جمله 
مهمترین اولویتهای عملیاتی بانک تجارت 
د     ر مقطع کنونی  است و خواهیم کوشید      
از طریق ارائه خد     مات باکیفیت و متفاوت 

ارزی و ریالی و توسعه خد     مات بانکد     اری 
الکترونیک  زمینه را برای جذب منابع از 
طیف های مختلف مشتریان فراهم آوریم.

برنامه ما ارتقاء فوری سامانه های سخت 
افزاری و نرم افــزاری د     ر بانک برای ارائه 
به  الکترونیک  بانکــد     اری  خد     مات ممتاز 
هم میهنان اســت .یکی از مهمترین راه 
حلهــای موجود      بــرای بهبــود      وضعیت 
صورتهای مالی بانکها ، مولد     سازی د     ارایی 

برای  و  اســت  هــا 
تحقــق ایــن هد     ف 
مازاد       اماک  فروش 
بســیار مهم است و 
آن  شد     ن  اجرایی  با 
مشکات  از  بخشی 
برای  بانکی  شــبکه 

تامین مالی بخش تولید      د     ر کشور از میان 
برد     اشته می شود      . 

ولــی اهلل ســیف رییــس کل بانک 
مرکــزی د     ر کنایــه بــه بزرگنمایی 
 های نرخ ارز د     ر توییتر خود      نوشــت:

» باکمــال تعجــب بعضــی به محض 

مشاهد     ه  تغییراتی د     ر قیمت ارز 
شتاب زد     ه  از د     الل ها و سود     اگران 
سبقت می گیرند      و با بزرگ نمایی  
تغییــرات قیمت،چنــان اظهار 
از  خوشــحالی  می کنند      که کم 
شــاد     ی ترامپ نــد     ارد      ولی این 
شاد     ی د     یری نمی پاید      و بر اساس 
روند      هر ساله د     ر ماه های بهمن 
و اســفند     ، مســیر کاهشی پید     ا 

می کند     .

د     ر  ایــران  ملّــی  بانــک  مد     یرعامــل 
همایــش بررســی عملکرد      ایــن بانک با 
 عنــوان اینکه تحــوالت بنیاد     یــن را د     ر 
اقد     امــات و فعالیت های خــود      آغاز کرد     ه 
اســت گفت: با توجه به تد     وین راهبرد     ها 
و برنامــه ریزی های صــورت گرفته، این 
بانــک، به یک بانــک مــد     رن، روزآمد      و 
کارآمد      د     رسطح ملی و بین المللی تبد     یل 

خواهد      شد     .

رییس کل بانک مرکزی گفت:بیت کوین مورد     تایید     بانک مرکزی نیست.

حســن روحانی د     ر جلســه ای با روســای کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اســامی به موضوع حواد     ث چند      
روز گذشته د     ر کشور اشاره کرد      و گفت:موسسات غیرمجاز 
و تعاونی هــا که ربطی به این د     ولت ند     اشــته و حتی مجوز 
بانک مرکزی را هم ند     اشتند     ، اینها مجوزهایشان مجوزهای 
تعاونی برای د     هه ۸۰ و قد     یمی اســت، اشکاالت و مشکاتی 
د     اشــتند     ، د     ولت برای اینکه این مسایل را حل کند     ، تاکنون 
11 هزار میلیارد      تومان 
پول گذاشــته این بار 
د     وش  بــر  ســنگینی 
این  ما  اســت.  د     ولت 
بــه  کرد     یــم.  را  کار 

عهد     ه ما نیســت. مگر باید      این را د     ولــت حل کند     ؟ برخی 
رفتند      به یک مؤسســه غیرمجاز اعتماد      کرد     ند      و این را هم 
می گویند      که به موسســه کاسپین بانک مرکزی مجوز د     اد     ه، 
شــما می د     انید      که موسسه فرشــتگان، جزو آنهایی بود      که 
د     اخــل این نبود      و مجاز نبود      د     اخل این شــود     . نمی خواهم 
تفســیرش را بگویم یک قاضی  د     ر یکی از شهرها اشتباهی 
کــرد     ه و ایــن گرفتاری برای ما د     رســت کــرد     ه که ربطی 
بــه د     ولت ند     ارد     . ما باید      مشــکل مرد     م را بــه گونه ای حل 
می کرد     یم چرا که مرد     م گرفتار شــد     ه بود     ند      لذا آمد     یم پول 
های بیش از ســه میلیون نفری کــه گرفتار بود     ند      را با یک 
ســود      عاد     النه ای پرد     اخت کرد     یم، حتی ســود      عاد     النه هم 
به آنها د     اد     ه شد     ه اســت. از تعد     اد      سپرد     ه گذاران ٩۸ د     رصد      

مسایل شــان حل و فصل شد     ه  و 2 د     رصد      ماند     ه حاال ممکن 
است عد     د      پولشان باال باشد      ولی تعد     اد      سپرد     ه گذار 2 د     رصد      
اســت برای حل آن هم د     اریم تاش می کنیم، یک مشکل 
قضایی بود     ه و  مجوزهایی الزم بود     ه، فکر می کنم کارهایش 
را د     ر همین هفته بتوانیم ســامان د     هیــم که اموال آنها د     ر 
اختیار قرار بگیرد     ، محاســبه و به آنها رسید     گی شود      .مساله 
مؤسســات اعتباری غیرمجاز را اگر جراحی نمی کرد     یم، چه 
می شد     ؟ غد     ه ای بود      که همه بد     ن اقتصاد      ایران را می گرفت. 
خوب جراحی شــد     . البته برای د     ولت به تنهایی کار سختی 
بــود     ؛ با قوه قضائیه همکاری الزم بــود      و مجلس و د     یگران 
همه د     ست به د     ست هم د     اد     ند     . اما اگر این کار را نمی کرد     یم 

چه می شد     . نمی توانیم این کار را نکنیم.

مگر با�د      ا�ن را د     ولت حل کند     ؟!  د     ر کنگره مد     یر شایســته ملی 1۳٩۶ کــه با حضور جمعی از 
نمایند     گان مجلس شورای اســامی، معاون وزیر صنعت، 
معد     ن و تجارت و همچنین تعد     اد     ی از مسئوالن و مد     یران 
شــرکت های برتر حوزه کارآفرینی، اســاتید      د     انشــگاه و 
د     انشجویان برگزار شــد     ، آقای مهند     س پیشرو مد     یرعامل 
بانک ســینا، عنوان مد     یر شایســته ملی را کسب کرد     .د     ر 
انتخاب مد     یر شایسته ملی شــاخص هایی چون کارآفرینی 

توسعه، ابتکار، خاقیت و سابقه عملکرد      موثر بود     ه است.

چنان اظهار خوشحالی  می کنند     که ...

آغاز تحوالت بنیاد    ین !

مرد    م مراقب باشند!    

به عنوان مد     یر شایسته ملی

بخشود    گی جرائم بد    هکاران بانکی 

افزایش حقوق کارمند     ان د     ر سال جد     ید     

حکمــی  طــی  اقتصــاد       وزیــر 
روح اهلل خد     ارحمی را به ســمت رئیس 
هیــات مد     یــره و مد     یرعامــل بانــک 

کشاورزی منصوب کرد     .

 بــا حکــم  کرباســیان وزیــر اقتصاد       
ابوالقاســم رحیمی انارکی مد     یر عامل 
و  رییــس هیات مد     یره بانک مســکن 

انتخاب  شد     .

اقتصاد نوین  بانــک  علیرضابلگــوری مد یرعامــل 
د رجمع کارکنان بانــک گفت:خد مات ارزی بانک 
اقتصاد نوین راازمزیت های اصلی وهمیشــگی این 
بانک د انســت وبرتوسعه کمی وکیفی این خد مات 

تاکید  کرد .

حمید تهرانفــر به عنوان 
سرپرســت موقــت بانک 
صــاد رات منصوب شــد. 
پیش از این گفته شــد ه 
صید     ی  حجــت اهلل  بــود 
صاد     رات  بانک  مد     یرعامل 
خواهد شــد      که بر اســاس ماد     ه۶1 اساسنامه بانک هاي 
تجاري غیرد     ولتي صیــد     ی  به عنوان عضو هیات مد     یره 
به بانک صاد     رات از ســوي وزیر  اقتصاد      معرفي و بعد      از 
برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاد     ه بانک به عنوان 

مد     یرعامل منصوب می شود     .

عبد     المهــد     ی ارجمنــد      نــژاد      ،مد     یر کل 

مقــررات، مجوزهــای بانکی و مبــارزه با 
پولشــویی بانــک مرکــزی گفــت: تمام 
اشــخاصی که د     ر  ایران هســتند      و کار و 
زند     گی می کنند      اعم از د     اخلی یا خارجی 
شخص حقیقی یا حقوقی، مشمول قوانین 
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
هســتند     ،  ولــی طبیعی اســت که عمد     ه 
تمرکز بانک مرکــزی روی نهاد     های پولی 
باشــد     .نهاد     های پولی نیز شامل، بانک ها، 
موسســات اعتباری، صنــد     وق های قرض 
الحسنه، تعاونی های اعتبار، لیزینگ ها و 
صرافی ها هستند     که باید      قوانین و مقررات 
را رعایت کنند     . البته رعایت این قوانین د     ر 
وهله اول به نفع خود     شان است چراکه د     ر 
غیراینصورت - ســهواً یا عمد     اً -  مرتکب 
جرم می شوند      که باید      به د     ستگاه قضایی 
پاســخگو باشند     .کشــف تقلب و تخلفات 
مالی با محوریت د     ســتگاه های نظارتی و 
بازرسی، همزمان با بکارگیری فناوری های 
اطاعات د     ر بانک ها وجود      د     اشته است که  
با توسعه و تعمیق مباحث مربوط به مبارزه 

با پولشویی، بانک ها سیستم های جد     ید     ی 
را نیز برای کشــف تخلــف و تقلب به کار 
گرفته اند     .به مرور این سیســتم ها تقویت 

می شود      تا د     ر آیند     ه نزد     یک و با استفاد     ه از 
این زیرساخت ها، وقوع تخلفات د     ر سیستم 

بانکی به صفر برسد     .

د    ر بانک ها چه خبره!!

کاهش تخلف بانک ها  بزود     ی

که عد     ه ای بگو�ند      آمار د     ولتی است!

قضیه خد     مات ممتاز به هم مییهنان

اراد     ه به وجود      آمد     ه 
د     ر مجلس

ســید      محمــد      علیپــور، د بیر کل  
ســند     یکای بیمه گران اعام کرد     : 
افــزود     ه د     ید     گاه اعضای سند     یکا د     رخصوص د     ر د     ید     اری با رییس محترم مجلس  ارزش  مالیــات  حــذف 
ســند     یکا مبنــی بــر جلوگیری از برای پیگیری نظرات کارشناســی منعکس شد     .الریجانی قول مساعد      
حذف معافیت خد     مات بیمه ای از 
گامی د     ر راستای توسعه و افزایش کاهش هزینه های خرید      بیمه نامه  مالیــات ارزش افزود     ه و به تبع آن اقشــار مختلف جامعــه، با حذف برای کاهش هزینــه های عمومی و اراد     ه به وجــود      آمد     ه د     ر مجلس را د     اد      .با توجه به شرایط اقتصاد     ی پیشــنهاد      ارائه شد     ه از طرف د     ولت پرد     اخت مالیــات ارزش افزود     ه د     ر 

ضریب نفوذ بیمه برد     اشته شود     .

تخلف واحد     کشف 

پروند    ه مفاسد     

مژد                    ه  مژد                    ه

مژد                    ه  مژد                    ه

حقوق

د    خلخرج

ورم
ت

توسعه کمی وکیفی خد مات ارزی



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

ماهنامه   اقتصاد ی و اجتماعی- ســال ســوم -  شماره 2۷ -    بهمن  ماه 1396 ۱۱

وزیر امور اقتصاد    ی و د    ارایی د    ر د    ید    ار با رئیس 
و اعضای فراکســیون زنان مجلس شــورای 

اسامی با اشاره به افزایش معناد    ار بکارگیری 
مد    یران زن د    ر این وزارتخانه این رویه را یک 
باور عمومی توصیف کرد     و گفت: تجربه های 
قبلی من د    ر مسولیت های مختلفی که د    اشته 
ام این بــاور را برایم ایجاد     کرد    ه که هرگاه به 
زنان مســولیتی واگذار شد    ه نتیجه موفقیت 
آمیزی د    ر پی د    اشته است.خوشبختانه اکنون 
ایجاد     فرصت برای زنان د    ر مناصب مد    یریتی 
به یک باور عمیــق د    ر این وزارتخانه تبد    یل 
شد    ه و هم د    ر ستاد     و هم سازمان ها و مجموعه 

های تابعه شــاهد     حضور رو به رشد     زنان د    ر 
مناصب مد    یریتی هســتیم. ما برای اولین بار 
د    ر تاریخ شکل گیری وزارتخانه از  مد    یران زن 
د    ر سطح مد    یرکلی استان و همچنین ریاست 
پژوهشــکد    ه وزارتخانه استفاد    ه کرد    یم .آنچه 
مسلم اســت باید     برای جبران کاستی هایی 
که د    ر گذشته وجود     د    اشته اکنون با نگاه ویژه 
و وسیع تری به موضوع عد    الت جنسیتی د    ر 
مد    یریت کشــور بپرد    ازیم و صرفا به انتصاب 
چند     مد    یر خانم و یا صد    ور د    ستورالعمل اکتفا 

نکنیم.برای سرعت بخشید    ن به این موضوع 
نیازمند     آن هستیم که د    ر کنار همکاری های 
بین قــوه ای و به ویژه د    ولــت و مجلس، به 
تقویت ، توسعه و توانمند    سازی تشکل های 
زنان د    ر بخش غیــر د    ولتی توجه کنیم. این 
تشکل ها ضمن آنکه میتوانند     ناظر خوبی بر 
عملکرد     همه ما باشــند     د    ر فرهنگ سازی و 
تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور پررنگ 
تر زنــان د    ر عرصه های مد    یریتی حوزه های 

مختلف تاثیر بسزایی خواهند     د    اشت.

رئیســی متولی آستان قد    س د    ر نشست 
برنامه ریزی ایجاد     اشــتغال  د    ر کمیته 
امد    اد     گفت:تا زمانی که تولید     ملی رونق 
نیابــد     و اقتصاد     مقاومتی محقق نشــود     

ریشه محرومیت پابرجاست. نسخه عاج 
معیشــت محرومان و مستضعفان ایجاد     
اشتغال ،رونق اقتصاد    ی و توانمند     کرد    ن 

این قشر است. 

زالو برای د     رمان انواع سرد     رد     ، سینوزیت، میگرن، بیماری های 
عفونــی، بیماری های چشــمی، بیماری های قلبی و 

انواع آرتروز بســیار مفید      اســت. هر زالوی بالغ 
د     ر اروپــا به قیمت 11د     الر به فروش می رســد      
یعنی د     ر شــرایط فعلی، ارزش هر ۶ زالوی بالغ 
از ارزش یک بشــکه نفت بیشــتر است.شاید      
برای خیلی هــا باورنکرد     نی باشــد      اما د     ر حال 

حاضر د     رآمد      کشور تایلند      از صاد     رات زالو برابر با 
صاد     رات نفتی ایران است.

محمد      هاشــمی رئیس اسبق صد     ا و سیما د     ر خاطراتش می 
گوید     : به ما فشــار می آورد     ند      که چرا تا وقتی مرد     ان هستند      
از زنان برای گویند     گی خبر اســتفاد     ه می کنید     ؟ مثًا فشار 
می اورد     ند      که ما از خانم مریم ریاضی که از گویند     گان خبر 
قبل از انقاب بود      و بســیار هم گویند     ه ای قوی و مسلط بود      

اســتفاد     ه نکنیم. تماس های فراوانی مــی گرفتند       که باید      
مرد     ان خبر بخوانند      . تلفن باران شــد     ه بود     یم. رفتم خد     مت 
امام و این مشــکل را د     ر میان گذاشــتم. ایشان پرسید      که 
شــما به منتقد     ان چــه جوابی د     اد     ید     ؟ توضیــح د     اد     م که به 
منتقد     ان گفتم چون ما جنگ د     اریم مرد     ان باید      بروند      جبهه. 

اما تبســمی کرد     . یک هفته بعد      مراســمی بود      که امام پیام 
د     اشــتند      مرحوم احمد      آقا با من تماس گرفتند      و پرسید     ند      
شــیفت کاری خانم مریم ریاضی چه زمانی اســت و تاکید      
کرد     نــد      که پیام را خانم ریاضی بخواند     . خب وقتی ما پیام را 

د     اد     یم ایشان خواند      د     یگر مخالفت ها تمام شد     .

مهــد  ی ایــزد  ی ،معاون تعــاون و امور اجتماعــی بنیاد   
شــهید   و امور ایثارگران از نصب بنــای یاد  بود   کارکنان 
فد  اکار نفتکش ســانچی د  ر جوار شهد  ای خد  مت آتش-

نشــان پاسکو و همچنین طرح د  ولت برای تجلیل از این 
عزیــزان خبر د  اد   و گفت: د  ر راســتای تجلیل از کارکنان 
 فد  اکار حاد  ثه نفتکش سانچی مقرر شد  ه است بنای یاد  بود   

خد  مــت  شــهد  ای  مــزار  کنــار  د  ر  عزیــزان  ایــن 
آتشنشــان پاســکو نصب شــود   د  ر ضمن د  ســتگاهی 
 که ایــن عزیــزان د  ر آنهــا مشــغول خد  مــت بود  ه اند   
و  حمایتــی  وظیفــه  نفتکــش(  ملــی  )شــرکت 
 خد  مات رســانی به خانــواد  ه ایــن عزیزان را بــه انجام 

می رساند  .

حاتمی ،وزیر د    فاع ایران بر اســاس  د    ستور رهبری مبنی 
بر  »ارتش  و ســپاه باید     از کارهای اقتصاد    ی غیر مرتبط 
خارج شوند     .« گفت: مسئولیت این کار از طرف رهبری و 
فرماند    ه کل قوا به ســتاد     کل نیروهای مسلح واگذار شد    ه 

و ســتاد     کل د    ر کل نیروهای مسلح این م.ضوع را د    نبال 
می کند     تــا نیروها از کارهای اقتصــاد    ی غیر مرتبط به 
هر د    لیل خارج شــوند    . خوشبختانه آن چیزی که حد    اقل 
د    ر حــوزه وزارت د    فاع اســت و باید     واگذار شــود     عمد    تاً 

 مربوط به بازار سرمایه اســت که ما باید     از مد    یریت آنها 
خارج شــویم . بنابرایــن نیازی به اســتفاد    ه از ظرفیت 
سازمان خصوصی سازی نیست و این کار د    ر بازار سرمایه 

قابل انجام است.

علیرضــا تهرانی، یکی از اعضای شــورای 
پاســکو گفت:آتش نشــان ها د    ر پاسکو 
اصا حواسشــان به این نبود     که چند     نفر 
د    ر ســاختمان هســتند     و ما وقتی د    ید    یم 
ستون ها کج شــد    ه خود    مان ساختمان را 
تخلیه کرد    یم و ساعت 11 و بیست د    قیقه 
هم ریــزش اصلی بود    . وقتی ســاختمان 
د    ر حــال آتش گرفتن بود    ، آتش نشــان ها 
تنها برق قســمتی از ســاختمان را قطع 

کرد    ند    . د    ر واقع قصور مامورین آتش نشانی 
باید     مشخص شــود     و نباید     پشت شهد    ای 
آتش نشــان خود    شــان را پنهــان کنند    ؛ 
شــهد    ای آتش نشــان هم قربانــی همین 
بی نظمی و عد    م مد    یریت شــد    ند    . امکانات 
آتش نشــان ها بســیار پایین بــود     و فقط 
با آب پاســکو را مهــار کرد    ند    . آنقد    ر آب 
ریختنــد     که طبقات ســنگینی را تحمل 
نکرد    ند     و فرو ریخت. حتی د    ر همان ابتد    ا 

آتش نشــان ها می گفتند     ما فوم 
ند    اریم. بی ســیم ند    اشــتند     که 
بگویند      آتش نشانی  مامورین  به 
د    ر  کنند    ؛  تخلیه  را  ســاختمان 
شــهید      مامورهایی  همان   واقع 
شد    ند     که بد    ون اطاع از ریزش 
ساختمان به طبقات باال رفتند     و 
د    یگر برنگشتند    .این مطلب را ما 

ننوشتیم خبرآناین نوشت.

پد    ر ملوان یزد    ی نفتکش سانچی: کم کاری چین مانع نرسید    ن پیکر فرزند    م به 
آغوش خانواد    ه شد    . 

هر روز شماره پسرم را می گیرم و منتظر بازگشت او هستم.

به عنوان یاد     بود     از د    ست رفتگان کشتی سانچی  شهرد    اری منطقه ٩ مشهد     با حضور 
رئیس کمییسون حمل و نقل شورای شهر  پلی را بنام سانچی افتتاح کرد    .

فرماند    ه نیروی هوافضای ســپاه : همانطــور که مد    تی پیش د    ر پیام تبریک وزیر 
محترم جد    ید     نیرو تاکید     کرد    م ،آماد    ه هر گونه همکاری برای بارورســازی ابرها 

هستیم. 
نیروی هوا فضای ســپاه پاسد    اران انقاب اسامی همه امکانات خود     را متعلق به 
ملت عزیز ایران د    انسته و اعام آماد    گی نمود    ه با بسیج امکانات به د    ولت محترم 

برای خد    مت رسانی بهتر به مرد    م کمک کند    .

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: رهبری و د   ولت تاکید    د   ارند    که شــب 
عید    مرد   م د   غد   غه افزایش قیمت ند   اشــته باشــند    . برخی می خواهند    آیند   ه 
مرد   م را تیره و تار نشــان د   هند   . قیمت کاالهای شب عید    سبب نگرانی مرد   م 
نمی شــود    . انبارهای کشــور به اند   ازه کافی کاال د   ارد   . با د   عواهای سیاســی 

کشور و مرد   م  را به آیند   ه  سیاسی نباید    مایوس کرد   .

سرکنســول ایران د    ر شانگهای : مسائل 
حقوقــی مربوط بــه باز کــرد    ن جعبه 
ســیاه  ســانچی را به صورت حقوقی با 

ظرافــت کامل پیگیری کــرد    ه ایم و د    ر 
 حال رایزنی با مشــاوران خــود     د    ر این 

زمینه هستیم. 

سخنگوی شــورای نگهبان از مسائلی 
که اخیراً د    ر خصوص بود    جه شــورای 
نگهبــان د    ر رســانه ها مطــرح می 
 شــود     انتقاد     کــرد    ه و گفته  اســت: 

»آقایــان باید     با انصاف به این موضوع 
نگاه کنند     . بود    جه شــورای نگهبان از 
پول تو جیبی برخی مســئولین کمتر 

است.«

به ما فشار می آورد     ند       که ...

اد    عای عجیب �کی از کسبه پلاسکو

هر روز شماره پسرم را می گیرم

سانچی مشهد    !

آماد    ه برای بارورسازی 

شب عید    مرد   م

با ظرافت کامل پیگری کرد    ه ایم!

نسخه عالج ...

 از پول تو جیبی برخی مسئوالن 
کمتر است

ارزش 6زالو بیشتر ازیک بشکه نفت  هرگاه به زنان مسئولیتی واگذار شد    ه ...

وزیر اقتصاد     طی د    ســتوری از معاونین، مد    یران عامل بانکها، بیمه ها، ســازمانهای تابعه و 
مد    یران کل امور اقتصاد    ی و د    ارایی اســتانها خواست گزارش عملکرد     و پیشرفت برنامه ها 
و اقد    امات خود     د    ر خصوص اجرای د    قیق بخشــنامه تامین و ارتقاء ســامت نظام اد    اری و 
صیانت از حقوق عمومی جامعه را بصورت فصلی )ســه ماه( اعام کنند    .محتوای د    ســتور 

اباغی بد    ین شــرح اســت: نظارت بر حســن اجرای مجموعه 
قوانین و مقررات موضوعه مربوط به تامین ســامت اد    اری علی 
الخصوص قانون ارتقاء ســامت نظام اد    اری و مقابله با فســاد     و 
مفاد     مواد     ٩1 و ٩2 قانون مد    یریت خد    مات کشــوری به منظور 
افزایــش کارآمد    ی شــفافیت د    ر ارایه اطاعات و پاســخگویی 
ســریع، قانون مد    اری رضایت مند    ی حد    اکثری و احقاق حقوق 
خد    مت گیرند    گان  بهبود     فرهنگ ســازمانی، تقویت ارزش ها و 
آموزه های د    ینی و اخاقی د    ر رفتار سازمانی و شغلی کارکنان، 
پیشــگیری و مبارزه با فســاد     اد    اری د    ر عد    اد     وظایف و تکالیف 
مصرح کلیه معاونت ها، روســای سازمانها و مد    یران اد    ارات تابعه 
ایــن وزارت می باشــد    .نابراین ضرورت د    ارد     معاونان، روســای 
ســازمانها و مد    یران کل و مسوولین هر یک از اد    ارات ذیربط د    ر 
مجموعه وزارت متبوع ضمن اعمال نظارت و کنترل مســتمر بر 
اجــرای د    قیق موارد     اعامی، برنامه هــای مد    ون و راهبرد    ی د    ر 
حوزه مد    یریتی خود     را د    ر زمینه افزایش ارتقای ســامت نظام 
اد    اری، مقابله با فســاد     را د    ر رئوس برنامه هــای مد    یریتی قرار 
د    اد    ه و نتیجــه اقد    امات موثر د    ر چارچوب مطالب عنوان شــد    ه 
و اولویت ها و مصاد    یق مذکور د    ر اباغیه اشــعاری را به صورت مجزا و مشــخص به همراه 
برنامه های راهبرد    ی و عملیاتی جهت ارایه و طرح و بررســی د    ر جلسات کمیته سامت 

اد    اری و صیانت از حقوق مرد    م این وزارت، گزارش نمایند    .

نظام اد    اری به سلامت باد    

 سانچی با پلاسکو محشور شد  

از کارهای اقتصاد    ی غیر مرتبط خارج شوند    

از شانگهای با رئیس بنیاد    شهید    تماس گرفتم...

ربیعی ، وزیر کار : جانباختگان سانچی شهید     خد    مت هستند    . 

با هماهنگی رئیس جمهور از شانگهای با رئیس بنیاد     شهید     

تماس گرفتم و قرار شــد     این عزیزان شــهید     خد    مت تلقی 
شوند    . 

ســه پیکری که به جا ماند    ه د    ر تهران تشــییع و د    ر قطعه 
شهد    ا د    فن می شوند    .
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قیمت ها هر وقت د  ید  ی د  اری 
اذیت می شی بگو!
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حســن خلیل آباد  ی رئیــس کمیته 
تهرانت:  شورای شهر  فرهنگی  میراث 
مالک خانــه نیما یوشــیج اد  عا کرد  ه 

اســت با توجه به اینکــه این ملک از 
ثبت ملی خارج شد  ه تصمیم د  ارد   بنا 

را به سفره خانه تبد  یل کند  .

هد  ایت اهلل خاد  می ، نایب رئیس کمیسیون 
انــرژی مجلس  اظهار د  اشــت: د  ر این 
جلســه، الیحه تولید   انرژی و مد  یریت 
پسماند   برای استان های شمالی و ساحلی 
با حضور مسئوالن سازمان محیط زیست 
و شــهرد  اری بررسی شــد  . مفاد   الیحه 
تولید   انرژی و مد  یریت پسماند   از سوی 
اعضای کمســیون تصویب شــد   ه است 
.براساس این الیحه، شرکت های د  اخلی 
و خارجی که با شهرد  اری قرارد  اد   منعقد   
می کنند  ، با تأسیسات ویژه ای از زباله ها 
بــرق تولید   کــرد  ه کــه وزارت نیرو هر 
 کیلووات برق تولید  ی را از این شرکت ها 

خرید  اری می کند  .

حســن روحانی رئیس جمهور،د  ر گفتگوی 
تلویزیونــی با مرد  م د  ربــاره اینکه چرا بعد   از 
زلزله کرمانشاه د  ر حلقه محافظان و اتومبیل 
ضد  گلوله به میان مرد  م کرمانشــاه رفتید   و  
اگر د  ر زلزله کرمانشــاه بین مرد  م بود  ید    چرا 

عکس فیلمی وجود   ند  ارد  ؟گفت :د  ر ســرپل 
ذهاب جایی مشــخص شد  ه بود   تا د  ر آنجا با 
مرد  م حرف بزنم. د  ر مســیر حرکت به آنجا 
وقتی مشاهد  ه کرد  م ســاختمان هایی ویران 
شد  ه از رانند  ه خواستم توقف کند  . از ماشین 

پیاد  ه شد  ه و کنار ساختمان فروریخته رفتم و 
با مرد  م حرف زد  م. زمانی که خواستم صحبت 
کنم د  ید  م تسلط به جمعیت ند  ارم و نمی توانم 
همه را ببینم از این رو به ماشــین رفته و از 
آنجا با مرد  م حــرف زد  م. اگرعکس و فیلمی 

از حضور من  نیست باید   منتشر شود   بخش 
خبری ریاست جمهوری باید   منتشر کند  . ما 
آمد  یــم د  ر جمعیت با مرد  م حرف زد  یم آنجا 
د  وربین فیلمبرد  اری و عکاســی بود   و تصاویر 

باید   منتشر شود  .

حسن روحانی رئیس جمهور، د  ر پاسخ به این 
سوال که پروژه های مثل مسکن مهر پیوست 
فرهنگی نــد  ارد   آیا د  ر بازســازی محل های 
فرسود  ه هم همین مشکل  وجود   د  ارد   گفت: 
مسکن مهر بیرون شهر ساخته شد  ه و امکانات 

خد  مات رسانی ند  ارد  . 
د  ولــت یازد  هم بخــش زیــاد  ی از امکانات 

د  ولت و تاش هــای وزارت راه برای تکمیل 
 مســکن مهر بود  . نه فاضاب د  ارد   نه چیزی. 
اینکه یک قوطی د  رست کنیم به نام مسکن 

مهر که مسکن نشد  . 
مــا تا پایان امســال پروند  ه مســکن مهر را 
می بند  یم همه جا برق رسانی می شود   و جاد  ه 

ساخته می شود  .

سید  ابوطالب نجفی مد  یرعامل شرکت خد  مات انفورماتیک 
،د  ر هفتمیــن همایش بانکد  اری الکترونیــک و نظام های 
پرد  اخــت گفت: که این انتظارات خیلی پیچید  ه و د  شــوار 
نیست ولی متاسفانه د  ر شبکه بانکی ما این انتظارات برآورد  ه 
نمی شود  ؛مرد  م د  ر مقاطع حساس زند  گی انتظار مساعد  ت 
از بانک د  ارند   و باید   بانک ها به ســراغ مرد  م بروند   نه اینکه 
مرد  م جلوی بانک ها صف بکشند  . بانک ها باید   از کانال های 
مختلف، خود   را به مشتریانشان برسانند   که متاسفانه د  ر حال 
حاضر، اینگونه نیست. بانک ها باید   سرویس های  خود  شان 
را با  سرویس های غیربانکی ترکیب کرد  ه و مشتریان را به 
آن سمت و سو ســوق و به آن ها سرویس د  هند   که مسیر 
واقعا د  شــوار و پیچید  ه ای است. اگر بانک ها خود  شان را با 
تحــوالت همراه نکنند   ممکن اســت از عرصه بانکی خارج 
شوند   و د  یگران از صنایعی مثل گوگل جای آنها را بگیرند  .

بانکهای د  نیا از طریق ایمیل یا پیامک برای مشــتری های 
خود   بسته های خاصی را د  ر نظر می گیرد  .اگر مراقبت های 

الزم انجام نشود   با انقراض بانکها روبرو خواهیم شد  .

علــی ربیعی وزیــر کار ،با 
بیان اینکه برای من سوال 
بــود   چرا اعتراضــات اخیر 
رخ  کوچک  شــهرهای  د  ر 
د  اد  ه، گفت: می بینیم توزیع 
منابع ملــی عاد  النه د  ر این 
و  نگرفته  صــورت  مناطق 
برای جوانی که اطاعاتش 
به اطاعات جهانی نزد  یک 
شــد  ه و از تمــام پد  ید  ه ها 
د  ارد    یکســانی  اطاعــات 
ورزشــی،  فرهنگی،  مراکز 
سینما و تئاتر وجود   ند  ارد  . 
شــهرهای  د  ر  حقیقت  د  ر 

کوچک هیچی ند  اریم. 
حاشیه نشــین،  مناطق  د  ر 
مناطق باالی شــهر و وسط 

د  اریم.  نابرابری  نیز  شــهر 
بی رحمانه تر  شــهری  فقر 
از فقــر روســتایی اســت 
روســتاها ســالمند  ی  .د  ر 
با فقر آمیخته می شــود   و 
د  ر  مد  د  جویان  بیشــترین 
شهرها، سالمند  ان روستایی 
هستند  . با بیمه حمایتی از 
پیوند   فقر و ســالمند  ی د  ر 
روستاها جلوگیری می شود   
که ایــن کار یکی از اهد  اف 
ما اســت تا ریسک زند  گی 
کاهــش  را  روســتاها  د  ر 
د  هیــم.. بخش زیــاد  ی از 
مهاجرت و حاشیه نشــینی 
مربوط به ناامنی زند  گی د  ر 

روستاها است. 

علی اکبر والیتی : د  ر نامه ای به جناب بشــار اسد   آماد  گی د  انشگاه آزاد   اسامی 
برای تاســیس شعبه را اعام کرد  م و ایشان نیز د  ستور تاسیس د  انشگاه آزاد   د  ر 

تمام شهرهای سوریه را صاد  ر کرد  .

یحیــی کمالی پور عضو هیئت رئیســه 
کمیســیون قضایی مجلس د  ر واکنش 
به قطع د  ست ســارقی د  ر مشهد    گفت:  
متهم د  ارای یک فقره ســابقه بود  ه و این 
جای بســی تعجب اســت که قاضی 
چنین حکمی را صاد  ر کرد  ه اســت. 
بهتر بــود   قاضی پروند  ه ســارق را 
بــا بررســی اجمالــی زند  گــی این 
فــرد   و گرفتــاری ها و مشــکات 
معیشــتی مرد  م حکــم د  یگری را 
انتخاب می کرد  .  د  ر کشــور شاهد   
اختاس های میلیارد  ی، رانت خواری، جرایم ســنگین تر و به مراتب خانمان سوزتر 

از یک سرقت د  ر مشهد   هستیم.

ولی اهلل ســیف سیف ،رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ورود   بانک مرکزی به بازار 
ارز تاکید   کرد   که ســرمایه گذاری د  ر بازار ارز به هیــچ وجه توجیه اقتصاد  ی ند  ارد 
کســانی که منابع خــود   را به 
ارز تبد  یــل می کنند   نهایتا 
چراکه  شــوند  .  می  متضرر 
اقتصاد  ی  تورم و رشــد    د  ر 
هــم اکنون اقتصاد   کشــور 
د  ر مسیر د  رست قرار گرفته 
و به ســمت تحرک و رونق 
بیشــتر حرکت می کند  . د  ر 
د  و ماه پایانی ســال نرخ ارز 

روند   نزولی خواهد   د  اشت.

د  ر سالی که میزان بارش ها د  ر تهران به 
گفته مد  یرعامل شرکت آب منطقه ای 
 پایتخــت ۶۶ د  رصــد   کاهش د  اشــته 
جالــب اســت بد  انیــد   د  ر زمســتان 
 امســال )1۳٩۶( یکی از اســتخرهای 
تازه تاسیس  مهم ترین باشگاه ورزشی 
تهران بر اساس وید  ئوها و عکس هایی 

که منتشــر شد  ه، اســتخرهایش را با 
آب ُشــرب تهران پــر و خالی می کند   
 و این گزارش افشــاگرانه امید   اســت 
زنگ خطــری باشــد   که مســئولین 
 مربوطه را از خــواب غفلت بید  ار کند   
 و این موضوع هر چــه زود  تر پیگیری 

شود  .

 آب ُشرب تهران 
د ر استخِر »ب.ا«

سرپرســت  خوزســتان:  اســتاند   ار 
فرماند   اری د   زفول بعد    از انتشــار خبر 
تخلــف امتحانــی برای  احتــرام به 
افکار عمومی از ســمت خود    استعفا 
سرپرست  نیســت  معلوم  هنوز  کرد   . 
فرمانــد   اری فرد    د   یگــری را به جای 
خود    به حضــور د   ر جلســه امتحان 

فرستاد   ه یا شخص د   یگری این اقد   ام 
را انجام د   اد   ه است. 

بــه گفته برخی رســانه ها شــهنی 
فرماند   ار د   زفول فرد   ی را به د   انشــگاه 
 آزاد    فرســتاد   ه بــود    کــه بــه جای 
او امتحــان د   هــد    که ســر جلســه 

شناسایی شد   .

د  ر نامه ای به جناب بشار اسد  !

جای بسی تعجب است!

د  الر نخرید  ، ضرر می کنید  

برای  احترام به افکار عمومی استعفا کرد   !!!

خانه نیما سفره خانه می شود  !!!

تصویب الیحه تولید  برق از  زباله !!!

نخســتین مرحله تحویــل کانکس های اهد  ایــی از محل 
کمک های نقد  ی کارکنان ایــن بانک د  ر اولین روز از بهمن 
ماه ســال جاری بانک ســرمایه، با تحویل شش کانکس به 
شــش خانواد  ه هموطن زلزله زد  ه آغاز شــد  . با کمک های 
نقد  ی کارکنان بانک ســرمایه به مبلغ تقریبی ۸۶۰ میلیون 
ریال مراحل تهیه و ســاخت 12 کانکــس 1۰ متری و 12 
کانکس 1۵ متری د  ر د  ســتور کار قــرار گرفته بود   که 1۸ 

کانکــس باقی ماند  ه پــس از اتمام 
مراحل ســاخت، طی روزهای آتی 

د  ر د  ســترس هموطنان ارجمند   قرار 
خواهد   گرفت. بانک ســرمایه هزینه 
چاپ سررسید   خود   د  ر سال 1۳٩۷ را 
به ساخت مد  رسه ای د  ر مناطق زلزله 
زد  ه غرب کشور اختصاص د  اد  ه است.

سید   پرویز فتاح رئیس کمیته امد  اد  ، ضمن د  ید  ار با خانوارهای 
مد  د  جو  توابع شهرســتان ســرپل ذهاب، اعام کرد  :کمک 
معیشــت آبان خانوارهــای مد  د  جوی زلزله زد  ه کرمانشــاه 
ســه برابــر و د  ر آذر ماه نیز د  و برابر پرد  اخت شــد  و  عید  ی 
خانوارهای تحت حمایت کمیته امد  اد   د  ر شهرســتان زلزله 

زد  ه کرمانشاه د  ر آستانه سال ٩۷ سه برابر پرد  اخت می شود  . 
هــم اکنون با واگذاری کانکس به تمــام خانوارهای مد  د  جو 
مرحله اسکان موقت به پایان رسید  ه است.عملیات پی ریزی 
واحد  های مسکونی مد  د  جویان زلزله زد  ه از هفته های گذشته 
آغاز شد  ه است، واحد  های مسکونی خانوارهای تحت حمایت 

براساس نقشه های بنیاد   مسکن د  ر متراژ های ۶۰، ۶۵ و ۸۵ 
متری ســاخته و تحویل د  اد  ه می شــود  و تا سه ماه آیند  ه به 

اتمام  می رسد  .

حســن روحانی د  ر گفت وگوی زند  ه تلویزیونی خود   با مرد  م 
عنوان کرد  :مرد  م خیالشان از کاهش قیمت د  الر راحت باشد  .

واگذاری مد  یریت بنگاه هــای اقتصاد  ی را به صورت هفتگی 
د  نبال می کنم.قیمت د  الر بایــد   پایین تر بیاید  .قیمت 4۷۵۰ 

تومان نیست. باید   پایین تر هم بیاید  . این کاری است که باید   
بانک مرکزی بکند  . ما اشــکاالتی د  ر کشور برای توزیع د  الر 
د  اریم هیچ جا ند  ید  ید   مرد  م بروند   خیابان اســکناس بگیرند   
هزینه ها از طریق سیســتم بانکی است. به مرد  م با صراحت 

می گویم د  ولت به د  نبال افزایش نرخ ارز برای تامین کسری 
بود  جه خود   نیســت. این تاکید   را از ابتــد  ای د  ولت یازد  هم 
د  اشــته ام چراکه نوســانات د  ر بازار و به ویژه بازار ارز اثرات 

خوبی د  ر زند  گی مرد  م ند  ارد  .

ساخت مد رسه به جای  چاپ سررسید 

عید ی مد د جو�ان زلزله زد ه کرمانشاه

وسط د  عوا نرخ تعیین نکنید  

ما آمد  �م د  ر جمعیت با مرد  م حرف زد  �م

�ک قوطی د  رست کنیم به نام مسکن مهر

برای من سوال بود   چرا؟...انتظاراتی که جامعه از بانکد  اری ما د  ارد  ...

توزیع  تهران  د      ر ۱50 کیوسک منتخب مطبوعاتی  اقتصاد      ی  توفیق 
می گرد      د      ، جهت اطالعات بیشتربه سایت istanews.ir  مراجعه فرمایید      .

مژد                    ه  مژد                    ه

 حیف این همه برق نیست 
که قراره هد ر بره؟

 خد ا 
 عوضتون

 بد ه


