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مرثیه ای بر حجم بی سابقه
نقدینگی
بررسی ها نشان می دهد که در بازه بیش از  10سال اخیر،
برای نخستین بار حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی
بیشتر شده است .در یک قیاس ساده می توان گفت با پول
های موجود در اقتصاد و با سطح کنونی قیمت ها می توان
کل تولیدات صورت گرفتــه در اقتصاد را خریــد و تازه پول
هم اضافه باقی می ماند .این یعنی این که موتور خلق پول
کماکان کار می کند و این موضــوع ،منحصر به دولت های
پیشین آن طور که دولتمردان امروز می گویند ،نیست.
مهم تــر از این اتفاق اما روند افزایشــی ادامه دار نرخ رشــد
نقدینگی است .طبق اظهارات یکی از مدیران پژوهشکده
پولی و بانکی این نرخ هم اینک از متوسط بلندمدت (یعنی
 28درصد) چند درصدی پایین تر و حدود  2درصد است،
با این حال تفاوت آن با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که
طبق آخرین آمارها در سال 3.7،96درصد بوده قابل تامل
و سوال جدی است .بر این اساس ،مقایسه دو رقم افزایش
 22درصد نقدینگی ساالنه با  3تا  4درصد نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی نشــان می دهــد که بانک مرکــزی یا بهتر
بگوییم نظام بانکی بدون توجه به افزایش حجم واقعی کیک
اقتصاد ،پول در اختیار مردم می گذارد.
چندان پیچیــده اش نکنیم! وقتی که ترازنامــه بانک ها در
ســمت بدهی خود ،این تعهد بــی برو برگشــت را می بیند
که حتم ًا باید به هر قیمتی ســود حداقــل  10تا  15درصد
تضمینی (و حداکثر نرخ های  20درصد و باالتر) به سپرده
گذاران بدهد و این رقم به میزان قابــل توجهی از نرخ تورم
رسمی و نرخ رشد دارایی های واقعی بانک ها بیشتر است،
طبیعی اســت که باید این ســود ســپرده ها از جایی تامین
شــود .متاســفانه خطــوط اعتباری بانــک ها یعنــی همان
هایی که رئیس جمهور محترم ،آن را قب ً
ال جیب همه مردم،
خوانده ،تاکنون یکی از بهترین منابع تامین این نقدینگی
بوده است!
اگر آن زمان که رئیس جمهور محترم ،خطاب به متقاضیان
کم بضاعت مســکن مهر ،تیغ تند و گزنده انتقاد را برکشید
و دل آن ها را با عبارتــی بدین مضمون ســوزاند که «منابع
بانک مرکزی و جیب همه مــردم ،آن ها را صاحبخانه کرده
اســت» ،هم اینک شــاهد جریانی بــه مراتب بدتــر از آن در
اقتصاد هستیم .به طوری که در سایه مدارای بانک مرکزی
با نظام بانکی اعم از صاحبان بدون ریســک ســپرده ها و از
ســوی دیگر ،ســهامداران بانک ها ،هم اینک ،نقدینگی به
میزانیبیشترواردجامعهشدهاستتااینتنفسمصنوعی،
در درجه اول بانک ها را سرپا نگه دارد .نقدینگی که آن هم
از جیب همه مردم پرداخت شده اســت منتها با این تفاوت
که این نقدینگی برخالف مورد قبلی ،بدون تدبیر خاصی،
بی هــدف در فضای اقتصــاد رها شــده و بهــای آن را کمتر
برخوردارها با تورم و نابرابری پرداخــت کرده اند .در وهله
بعد ،نیز نفع این نقدینگی تاکنون به آن دانه درشــت هایی
رسیده اســت که به دنبال کسب ســود بدون هیچ ریسک و
تقبل زحمت و کاری در اقتصاد هستند ،تا بتوانند کماکان با
سودهای بانکی پولی بر پول خود بیفزایند و این است رسم
فزون خواهی که امروزه اختیار ًا یا جبــر ًا ،در نظام بانکی ما
در جریان است.
جالب این جاســت که در تالطم چنــد روزه بازارهــا و حاال
که کارد به اســتخوان رســیده ،رئیــس جمهــور محترم ،به
ســودجویان بازارهای مالی و ســکه و ارز و کاال هشدار می
دهد که باید منتظر برخورد نظام مالیاتی باشــند ،غافل از
این که سال هاست ضعف نظام مالیاتی ،در تعریف مالیات
بر مجمــوع درآمد یا حتی مالیات از ســپرده هــای بانکی با
هدف هدایت ســرمایه ها به تولید ،عم ً
ال ســودجویان دانه
درشــت بانک ها را در کنج عافیت قــرار داده و همین نقطه
عافیت خیز ،عاقبت هایی را هم اینک برای بازارهای کاالیی
رقم زده اســت که هر روز شــاهد یــک ســونامی در بازارها
هســتیم .یک روز در طال ،یــک روز در ارز و  ...که خدا آخر و
عاقبت این قضایا را ختم به خیر کند.
به نظر می رسد هم اینک که طبق اظهارات مسئوالن بانک
مرکزی و البته در سایه تالش های قابل تقدیر آن ها ،غائله
غیــر مجازها رو به اتمام اســت ،مــی توان کنترل ســونامی
نقدینگی از محل اصالح نظام بانکــی را به طور جدی تری
از دولت و بانــک مرکزی انتظار داشــت .در این زمینه چند
نکته قابل تامل است.
اول ،به سرانجام رسیدن لوایح اصالح نظام بانکی است که
سال هاســت انفعال دولت و مجلس ،نظام بانکی را معطل
نگه داشته است.
دوم ،سرعت بخشــی به اصالح ترازنامه بانک ها و ادغام یا
توقف فعالیت بانک هایی است که در روند بلندمدت چشم
انداز مثبتی از خود نشان نداده اند.
سوم ،به فرجام رســاندن نظام جامع مالیاتی برای کنترل
سوداگری در ســطح اقتصاد و بازارهای موازی و سودهای
سرشــار دانه درشــت هــا از نظام بانکی اســت تــا در نتیجه
همــگان ،عادالنه تر به فرصــت های اقتصادی دسترســی
داشته باشند.
چهارم ،اقدامــات اقناعی در ســطح جامعه با ایــن مبنا که
دوران ســودهای بدون ریســک در اقتصاد گذشته است و
بانک ها هم مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر ممکن اســت با
توقف فعالیت یا ورشکستگی مواجه شوند.
در خاتمــه با اذعــان بــه این کــه ماهی گیــری سیاســی از
مشــکالت اقتصادی به منزله آب به آسیاب دشمن ریختن
بوده و رســم مالمت گــری آن هــم در ایام عســرت ،خالف
اخالق است ،باید گفت کج دار و مریز و مدارا و بهبود آهسته
کنونی در نظام بانکی حاصلی جز فرسایش و آسیب پذیری
بیشتر آن را در پی نخواهد داشــت .امیدواریم که این گونه
نباشد و نشود ...

رهبر انقالب بااشاره به معاهدات بین المللی و مسائل اقتصادی کشور مطرح کردند

فصل الخطاب برای بهارستان
حضرت آیــتا ...خامنــهای رهبر معظم انقالب اســامی
صبحروزگذشته(چهارشنبه)دردیداررئیسونمایندگان
و جمعی از کارکنان مجلس شــورای اســامی ،مجلس را
رکن رکین نظــام و به فرمــوده امام راحل ،عصــاره فضایل
یعنی جوهره برترین خصوصیات ملت خواندند و افزودند:
نمایندگان در قانون گذاری و عمل به وظایف اساسی خود
مسائلمهمیهمچون«اولویتهایکشور،رفعمشکالت
مردم به ویــژه طبقات ضعیــف و متوســط ،تأثیرناپذیری از
دیدگاه های غربی ،انقالبیگری و پرهیز از اشرافیگری»
را مورد توجه کامل قرار دهند.
▪الزمه در صدر قرار گرفتن در میدان خدمت ،کار برتر
و اقدام و عمل اساسی است

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر حفظ و نشــر آثار
رهبر معظم انقالب ،حضرت آیتا ...خامنهای در ابتدای
سخنانشــان خدمت خالصانه به مــردم را برترین عبادات
دانستند و گفتند :همه اقدامات ،رفتار و گفتار نمایندگان
اگر بــرای خــدا و در راه رضای او باشــد ،خدمــت واقعی و
موجب تقرب به پروردگار است .ایشــان با تأکید بر این که
کیفیت مجلس در هر دوره باید نسبت به دوره قبل افزایش
یابد ،دســتیابی به ایــن هــدف را در گرو کار بیشــتر و بهتر
برشمردند و خاطرنشان کردند :الزمه در صدر قرار گرفتن
در میدان خدمت ،کار برتر و اقدام و عمل اساسی است.
▪شاخص های کمی برای ارزیابی کافی نیست

رهبر انقالب اســامی ،گزارش رئیس مجلس از کارهای
انجامشده را خوب ارزیابی کردند و در عین حال افزودند:
کمی همچــون تعــداد مصوبات بــرای این
شــاخص های ّ
ارزیابی کافی نیســت بلکه باید وزن مصوبــات در مدیریت
کشور یعنی تأثیر قوانین در پیشرفت ایران و رفع مشکالت
مردم ،اندازهگیری شود.
▪مجلسنبایدنمادتردید،خودکمبینی،ناامیدیوبی
اعتناییبهمسائلکشورباشد

ایشــان با اشــاره به تعبیر امام بزرگوار از مجلــس بهعنوان
«عصاره فضایل ملت» ،خاطرنشــان کردند :ملت ایران در
تاریخ نماد فضایلی همچون «ایمان ،علم ،اعتماد بهنفس،
استقالل ،پایداری و افتخار به داشتههای خود» بوده است
و بــر همین اســاس ،مجلس و نماینــدگان آن بایــد عصاره
چنین فضایلی و مظهر عزت ملی ،اقتدار و استحکام نظام
اسالمی باشند .حضرت آیتا ...خامنهای در همین زمینه
تأکیدکردند:مجلسنبایدنمادتردیدوخودکمبینی،یأس
و ناامیدی و بیاعتنایی و بیمباالتی به مسائل کشور باشد
و نباید با دید مأیوســانه بــه ظرفیتهــا و تواناییهای ملی
نگاهکند.
▪عظمت و حضور بین المللی ایران غیرقابل مقایسه با
روز اول انقالب است

رهبر انقالب اسالمی با یادآوری دو نمونه تاریخی از تهاجم
بیگانــگان یعنــی ورود ســلجوقیان و مغولهــا به ایــران و
همچنین با اشاره به ورود اسالم عزیز به ایران ،خاطرنشان
کردند :در همــه این دورهها زبان فارســی و فرهنگ و هنر
و تمدن ایرانی محفوظ ماند و روز به روز پیشــرفت کرد که
این نشــانه اقتدار و استحکام ملت است .ایشــان ،با اشاره
به دشمنی همهجانبه با مردم ایران در چهل سال گذشته
افزودند :چهل ســال اســت که جبهه عظیمی از دشمنان
همچــون جنگ احــزاب در صدر اســام با هــر کار ممکن
مانند جنگ و تحریم و توطئه امنیتی ،سختترین اقدامات
خصمانه را علیه ملــت ایران انجام دادهانــد اما امروز علم،
اقتــدار ،پیشــرفت ،عظمــت و حضــور بینالمللــی ایران
روزافزون و غیرقابل مقایسه با روز اول انقالب است.
▪مهم ترین وظیفه مجلس؛ قانون گذاری و ریل گذاری
حرکت اجرایی کشور

بخش
حضرتآیتا...خامنهایدرنوعیجمعبندیازاین
ِ
سخنانشان خطاب به نمایندگان تأکید کردند :ملت ایران
چنین ملت پرافتخــار و ممتازی اســت ،بنابراین شــما که
عصاره فضایل آن ها هســتید با این نگاه بــه خود و مجلس
بنگرید و وظایف تان را انجام دهید .رهبر انقالب اسالمی،

«قانون گذاری و ریل گذاری حرکت اجرایی کشور» را مهم
ترین وظیفه مجلس خواندند و با تأکید بر افزایش مســتمر
کیفیت قانون گــذاری ،نکات مهمــی را در این زمینه بیان
کردند.
▪تأکید بر توجه به اولــویــت هــای کشور و پرهیز از
قانون گذاری در مسائل کم اهمیت

«توجه به اولویت های کشور و پرهیز کامل از قانون گذاری
در زمینه مســائل کم اهمیت» نخســتین نکته ایشان بود.
حضرت آیتا ...خامنهای به نمایندگان ملت خاطرنشان
کردند :شــما برای خدمت به ملت فقط چهار سال مهلت
دارید ،بنابراین لحظهلحظــ ه آن را صرف قانون گذاری در
مسائل مهم و دارای اولویت کنید« .عملی بودن قوانین» و
«پرهیز از قانون گذاری در مسائل خالف مصلحت کشور»
دو نکته دیگر رهبر انقالب خطاب بــه نمایندگان مجلس
بود.
▪مجلس باید مستق ً
ال در موضوعاتی مثل مبارزه با
تروریسم و پولشویی قانون گذاری کند

ایشــان در همین بحث در زمینه معاهدات و کنوانســیون
های بین المللی گفتند :این معاهدات ابتدا در اتاق های
فکر قدرت های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آن ها
پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولت های هم سو یا
شــکل به ظاهــر بینالمللی میگیرد
دنباله رو یا مرعوب،
ِ
بهگونــهای که اگر کشــور مســتقلی مانند ایــران ،آن ها را
قبول نکند او را مورد هجوم شــدید قرار میدهند که مث ً
ال
 ۱۵۰کشورپذیرفتهاندشماچطورآنراردمیکنید؟رهبر
انقالبدرتبیینراهصحیحبرخوردبااینگونهکنوانسیون
ها افزودند :همان گونه که درباره «برخی کنوانسیون های
المللی اخیر ًا مطرح شده در مجلس» گفتیم ،مجلس
بین
ِ
شورای اسالمی که رشید و بالغ و عاقل است ،باید مستق ً
ال
در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی
قانون گذاری کنــد .ایشــان افزودند :البته ممکن اســت
برخی مفاد معاهــدات بین المللــی خوب باشــد اما هیچ
ضرورتی ندارد با اســتناد به این مفاد به کنوانسیون هایی
بپیوندیم که از عمق اهداف آن ها آگاه نیستیم یا میدانیم
که مشکالتی دارند.
▪برخی قوانین مربوط به خانواده که در مجلس مطرح
است ،تحت تأثیر رسوم غربی است

حضرت آیــتا ...خامنــهای در ادامه بحث ضــرورت های
قانون گذاری افزودند :قانــون در درجه اول باید در جهت
رفع مشکالت مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد
و به گونه ای نباشد که آلت دست و در خدمت صاحبان زر
و زور قرار گیــرد« .رعایت کامل جنبه های کارشناســی با
استفاده از توانمندیهای مرکز پژوهش های مجلس و نیز
آرا و دیدگاه های نخبگان خــارج از مجلس» نکته دیگری
بود کــه رهبر انقــاب بــه نماینــدگان ملت توصیــه مؤکد
کردند .ایشان با انتقاد از برخی تأثیرپذیریها در مجلس
از دیدگاه هــای غربی در بحث و بررســی مســائل مربوط
به «خانواده» گفتنــد :در قانون گــذاری در پی حل واقعی
مشکالت باشــید .حضرت آیتا ...خامنهای خاطرنشان
کردند :ســبک زندگی غربی در تعارض با معنای حقیقی
خانواده است و مشکالت العالجی را برای آن ها بهوجود
آورده است ،بنابراین در قانون گذاری برای حل مشکالت
خانواده های ایرانی ،نباید به نگاه غربی ها به زن ،فرزند و
پدر و مادر توجه کرد.
▪اولویتمهمکشوریعنیحلمعضالتاقتصادی

«قانون گــذاری در جهــت اولویــت مهم کشــور یعنی حل
معضالتاقتصادی»دستورکاردیگریبودکهرهبرانقالب
برای مجلس ترســیم کردند .ایشــان با ابراز خرســندی از
تشکیل جلسه سران و عناصر ســه قوه برای ورود جدی به
مسائلاقتصادیگفتند:اینجلسهباید ُببردوباتصمیمات
قوی ،راه را برای حل مشــکالت موجود باز و مجلس نیز در
همین جهت حرکت کند و به دشمنان اجازه سوءاستفاده
ازمشکالتاقتصادیندهد.
▪مجلس اجرای قوانین را پیگیری و مطالبه جدی کند

محمداکبری  -نماینــدگان مجلس یک فوریــت طرحی را
به تصویب رســاندند که در صورت تصویب نهایی ،نهادهای
غیردولتیکهصورتهایمالیخودرامنتشرنکنند،مجازات
میشوند.بهگزارشخراسان ،نمایندگانمجلسدرجلسه
علنی روز گذشته با 129رأی موافق 17،رأی مخالف و11
رأیممتنعازمجموع 201نمایندهحاضردرجلسهعلنیبا
یکفوریتطرحارتقایشفافیتصورتهایمالینهادهای
عمومی غیر دولتی موافقت کردند.بر این اساس در صورت
اجرا نکردن تکالیف قانونی توســط شــرکتها و بنگاههای
اقتصادی مندرج در قانــون اصالح مــوادی از قانون اجرای
سیاستهایکلیاصل 44قانوناساسیبهصورتغیرقابل
بخشــودگی ،نرخ مالیات بر درآمد آن هــا 10واحد درصد و
سهم کارفرمای بیمه صندوق بازنشســتگی  5واحد درصد

آب مصرفی مردم آبادان و خرمشهر رایگان شد
ســامری نماینده مردم خرمشــهر و مینوشــهر در مجلس
گفــت :آببهــای شــهروندان خرمشــهری و آبادانــی از
یکم خــرداد تا  ۱۵تیر رایگان اســت  .به گزارش  باشــگاه
خبرنگارانجوان از آبادان،بنابهدستورغالمرضاشریعتی

اســتاندار خوزســتان ،آب بهای خرداد و تیر (قبوض آب)
از شهروندان آبادان و خرمشــهر دریافت نخواهد شد.این
دستور به علت شوری بیش از حد آب در شهرهای آبادان و
خرمشهر در ماه های اخیر صورت گرفته است.شوری آب

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

«تازهگردانیوتنقیحقوانین»«،حذفبرخیقوانینگذشته
که فلســفه وجودی و منطق تصویب خود را از دســت داده
اند»« ،رفع برخــی قوانین متضاد و مشــکل آفرین از جمله
برایتسهیلدرفضایکسبوکار»،نکتهدیگررهبرانقالب
دربابضرورتهایقانونگذاریدرخانهملتبود.ایشان
با انتقاد از اجرا نشــدن یا تأخیر در اجرای قوانین در برخی
دستگاه ها تأکید کردند :قانون برای اجرا تصویب می شود
ومجلساجرایقوانینراپیگیریومطالبهجدیکند.
▪رفتارانقالبییعنیرفتارعاقالنه،مدبرانهومجاهدانه

حضــرت آیــتا ...خامنــهای بــا تأکیــد بــر رفتــار انقالبی
نمایندگان یعنــی «رفتار عاقالنــه ،مدبرانــه و مجاهدانه»
خاطرنشان کردند :شما در سوگند نمایندگی متعهد می
شــوید که از مبانی و دســتاوردهای انقالب و نظام صیانت
کنید و عمل به این ســوگند جز با رفتــار انقالبی به معنای
صحیحآنممکننیست،ضمناینکهاگربهاینتعهدعمل
نشــود ،حضور نماینده در مجلس از لحاظ قانون اساسی و
شرع دچار اشکال می شود.
▪توصیه به نمایندگان درباره پرهیز از اشرافی گری و
سفرهای خارجی غیرضرور

رهبر انقالب با اشاره به توصیه همیشگی خود به مسئوالن
کشور برای «مدیریت جهادی» گفتند :باید روحیه ،ایمان و
انگیزه انقالبی بر رفتار ،سخن گفتن و اقدامات نمایندگان
مجلس حاکم باشد« .حضور به موقع و کامل در کمیسیون
هاوصحنعلنیمجلس»«،پرهیزکاملازسفرهایخارجی
غیرضرور»و«پرهیزازاشرافیگری»توصیههایدیگررهبر
انقالببهنمایندگانبود.
▪هیئتنظارتبرنمایندگانبایدتقویتشود

حضرت آیتا ...خامنهای« ،اشرافیگری» را بالی بزرگ
کشــور خواندند و افزودند :اگر خلقوخوی اشــرافی جزو
ســبک زندگی ما شــد ،تبعــات منفــی آن از جملــه ریزش
ها پایانی نخواهد داشــت و کار خیلی مشــکل می شــود.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشــان بحث «نظارت بر رفتار
نماینــدگان» را حتــی از نظــارت مجلس بر دولــت و دیگر
مجموعهها مهــم تر دانســتند و تأکید کردنــد :هیئتی که
در این زمینه در مجلس ایجاد شــده باید تقویت شــود و به
معنــای حقیقی کلمه بــر رفتــار نمایندگان نظــارت کند.
ایشان عملکرد مجلس شورای اسالمی به عنوان یک رکن
اساسی نظام را تا به امروز خوب و رو به پیشرفت خواندند و
تأکید کردند :این حرکت باید هرچه بیشــتر تقویت شود،
زیراکشوربهاستحکامساختدرونیملتونظامنیازدارد.
▪آمریکایی ها با خباثت کامل فرزندان را از والدین
مهاجرجدامیکنند

حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به آشکار شدن روزافزون
خباثت ذاتی زورگویان بینالمللی افزودند :دیدن تصاویر
جنایت جدا کردن هزاران فرزند از مادرانشان در آمریکا،
انسانرابیطاقتمیکنداماآمریکاییهاباخباثتکامل،
فرزندان را از والدین مهاجر جدا می کنند .ایشان حمالت
جنایتبار و خونین چند کشور دارای تسلیحات پیشرفته
برای خارج کردن یک بندر از دســت مــردم مظلوم یمن را
نمونهای دیگر از ذات خبیث زورگویان جهانی خواندند و
افزودند :این دشمنان بشریت به علت ایستادگی و عدالت
طلبیملتایرانباجمهوریاسالمینیزدشمنیمیکنند
اما ملت ایران به فضل الهی با حفظ اســتحکام داخلی ،بر
آمریکا و دیگر دشــمنان پیــروز خواهد شــد .رهبر انقالب
اسالمی خاطرنشــان کردند:این جنایتکاران ،شمرهای
زمان هســتند و بهفرموده قرآن ،هیچ عهــد و پیمان آن ها
مورد اعتماد نیســت و این حقیقت را ملت ایــران امروز به
روشنی می بیند.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

حضرتآیتا...خامنهایدرپایانسخنانشانتأکیدکردند:
دشمنانملتایرانبهمعنایواقعیکلمهباجطلبوزورگو
هستندوبدیهیاستکهنظام،ملتومسئوالنایرانزیربار
هیچباجطلبوزورگویینخواهندرفت.

عمومی ،طرح مذکور ارائه و در متن آن ضمانت اجرایی الزم
برای شفافیت پیش بینی شده اســت.بنا بر این گزارش در
طرح مذکور آمده است؛ -1در صورت عدم اجرای تکالیف
قانونیتوسطشرکتهاوبنگاههایاقتصادیمصرحدربند
 ۵ماده ۶قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاست های
کلیاصل ۴۴قانوناساسیبهصورتغیرقابلبخشودگی،
نرخمالیاتبردرآمدآنها ۱۰واحددرصدوسهمکارفرمای
بیمهصندوقبازنشستگی۵واحددرصدمازادبرنرخمتعارف
سال مشمول محاســبه می شــود -2.وزارت امور اقتصاد و
داراییموظفاستگزارشساالنهعملکردبندالحاقیرابه
مجلسشورایاسالمیارائهکند.تبصره:زماناعمالجرایم
مذکوردربند(ز)درخصوصشرکتهاوبنگاههایمشمول
اززمانتصویبوابالغقانونخواهدبود.
در این دو شهر به گونهای بوده که حتی شستن صورت هم
شچشمهامیشدوبرخیمردمبرایاستحمام
باعثسوز 
هم مجبور به استفاده از آب تصفیه شده بودند.رئیس اداره
امور آب و فاضالب آبــادان در همین زمینه از شــوری ۱۶
هزار میکروموسی آب رودخانه بهمنشــیر به عنوان دلیل
اصلی قطعی آب این شــهر در برخی از ساعت های شبانه
روز یاد کرد.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

••تولید داخلی ما هر چقدر بیشتر و با کیفیت تر باشد
و همگان هم از آن حمایت کنند ،نوسانات بین المللی
قیمت های ارز و دالر و نفت نمی تواند به اقتصاد کشور
ضربه مهلکی وارد کند .بدیهی است حمایت از تولیدات
داخلی در وهله اول به حمایت های مالی مسئوالن
محترم وابسته است.
••زندگیدرشهرهایپرجمعیتسالمتیمردمراتهدید
می کند آمار سکته ها باال رفته دولت محترم با ایجاد رفاه
و اشتغال در شهرها و روستاهای تابع مانع مهاجرت
مردم به شهرهای پر ازدحام بشه.
•• این تصاویری که در استادیوم ها سانسور می شود،
کسانی که اول می بینند گناه ندارند؟! محرمند؟!
••دکتر شریعتی زنده است تا شریعت زنده است!
•• به نظرم عامل اصلی گرانی در  2ماه گذشته خود
دولت محترم است چون آقای جهانگیری و دوستان
شان بارها فرموده بودند کسی حق گران فروشی تا آخر
فروردین را ندارد و این یعنی چراغ سبز و آزادی عمل
به محتکران ،دالالن و گران فروشان بعد از فروردین.
•• چرا گاهی اوقات صدا و سیما شده محل توهین به
شعور مردم؟! تعزیرات میگه گرانی اعالم نشده هر کس
گران فروشی دید اعالم کنه!
•• از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین از
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواهشمند
است هر چه سریع تر اپراتورهای تلفن همراه را موظف و
مکلف کنند تا دکل ها و آنتن های مخابراتی شان را از
پشت بام ساختمان های مسکونی در شهر تهران جمع
آوری کنند چون به گفته بیشتر کارشناسان و پزشکان
و شهروندان تهرانی ،اثرات تشعشعات این دکل های
مخابراتی تاثیرات مخربی دارد.
••لطفا تیم های فوتبال رو خصوصی کنید چرا باید
صدها میلیارد تومان هر سال از پول بیت المال این
کشور خرج توپ بازی یه عده اندکی بشه به خدا این
ریخت و پاش ها از پول بیت المال ظلم به مــردم این
کشور است.
•• کیهان آن قدر علیه دولت و مسئوالن حرف زدی که ما
از دست تو خجالت می کشیم .تو را نمی دانم؟
••آخه یه فکری هم برای ما سهامداران پدیده شاندیز
کنید.
••در یادداشت روز دوشنبه  28خرداد به قلم خانم زهرا
حاجیان درخصوص بی اعتمادی مردم به جنس ایرانی
یک نکته مهم مغفول مانده و آن هم نداشتن یک برنامه
مناسب برای افزایش کیفیت و خدمات واقعی پس از
فروش است .نمونه بارز آن هم خودروهای تولید داخل
است چرا یک سویه قضاوت می کنید؟
••چرا تلویزیون ما فیلم های خشن آمریکایی زیاد پخش
می کند به ویژه در شبکه نسیم که برای شور و نشاط
هست نه این که در این شبکه هم شاهد دیدن صحنه
های خشن باشیم با روح و روان بچه ها بازی نکنید؟
••سخنگوی دولــت آقــای نوبخت اعــام کــرده بود که
همسان سازی حقوق بازنشستگان به همراه معوقات
آن مربوط به فروردین و اردیبهشت سال  97با حقوق
خــرداد پرداخت می شود ولی معوقات بازنشستگان
لشکری پرداخت نشد از روزنامه خراسان تقاضا دارم
ایــن موضوع را از طریق سخنگوی دولــت و سازمان
بازنشستگی نیروهای مسلح پیگیری و اطالع رسانی
کند .پیشاپیش از همکاری روزنامه کمال تشکر را دارم.
•• ما فقط یک گزارشگر جوان پسند فوتبال به نام عادل
فردوسی پــور داریــم .آن وقــت آقــای گبرلو ایشان رو
ندانسته مورد انتقاد قرار میده و معلومه که گزارشگری
رو با میزگرد های خسته کننده خودشون اشتباه گرفته.

▪دشمنان ملت ایران به معنای واقعی کلمه باج طلب و
زورگوهستند

موافقت مجلس با فوریت طرح ارتقای شفافیت مالی نهادهای عمومی غیردولتی
مازاد بر نرخ متعارف ســال مشــمول محاســبه میشود .بر
اساس این طرح وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است
:گزارش ســاالنه عملکرد این بند الحاقــی را به مجلس ارائه
کند.فریدموسویعضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسبات
مجلس به عنوان پیشــنهاد دهنده طرح مذکور یادآور شــد:
ارتقای شــفافیت یکی از راهکارهای بــرون رفت از وضعیت
جاریاقتصادملیاستونبودشفافیتضمنایجادچالش
درتحققبرنامههایاقتصادیدرجریانتولیدوتوزیعثروت
ملی نیز اخالل ایجاد می کند .شــرکت های تابعه نهادهای
عمومیغیردولتییکیازمهمترینبخشهادرساماندهی
وضعیت جاری هستند و نقش مهمی در ارتقای شفافیت در
اقتصاددارند.ویافزود:درهمینزمینهوبرایتحققنظارت
مجلس بر عملکرد شرکت های تابعه سازمان ها و نهادهای

رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم کرد :در انبارها هیچ کمبودی نداریم و ارزاق عمومی و مواد اولیه وجود دارد .محمود واعظی در حاشیه نشست
هیئتدولتدرجمعخبرنگارانبااشارهبهاینکهآمریکاتالشداشتکهرویافکارعمومیمقداریتاثیربگذارد،افزود:ماهمبرایمقابلهبااین
شرایطجلساتمتعددیداشتیم،تاکاالهایموردنیازمردمتامینشودالبتهدرانبارهاهیچمشکلینداریموارزاقعمومیومواداولیهوجوددارد.

واقعا متاسفم .جونم عادل.
••یک بسته پوشک ...بزرگ که در داخل کشور تولید
می شود پارسال  20هزار تومان بود اما االن  36هزار
تومان شده .من خودم دیروز  3عدد صندلی رستورانی
رابایکبستهپوشکعوضکردمکهبایددرکتابگینس
ثبت شود.
••اگر سبوس ها مضر هستند چرا در نانوایی ها استفاده
می شود؟ اگر آرد سفید برای کبد مضره چرا در قنادی ها
و نانوایی ها و حتی کارخانه ها از آن نان و شیرینی تهیه
می کنند؟ پس این آرد گندم کجاست؟
•• روزنــامــه خــراســان بهتره در کنار نوشتن دربــاره
فسادهای پهلوی ،به فسادهای اجتماعی اقتصادی و
مدیریتی امروز کشورمان هم بپردازد.
•• قتل کودک دو ساله توسط مادرش فقط و فقط یک
قاتل دارد اونم مسئوالن بی تعهد بهزیستی .طبق چه
معیاری کودک بیچاره رو به پدر و مادر شیشه ای تحویل
دادن؟ میشه توضیح بدن؟
•• همه گنج های زمین و آسمان ها در دست خدای
مهربان است اگر مردم بر انجام گناهان کبیره اصرار
نداشته باشند و استغفار کنند همه مشکالت را خداوند
متعال رفع می کند.
•• اگر فیروزآبادی از روحانی حمایت علنی نکرده بود باز
هم بحث ویال پیش می آمد؟
••بابا به چه زبونی به مخابرات بگیم ما پیام تبلیغاتی نمی
خوایم چرا هر روز وقت و بی وقت پیامک تبلیغاتی می
فرسته برای مردم ،هر چی به امور مشترکین هم مراجعه
می کنیم پاسخ گو نیست ما که راضی نیستیم پول اضافه
ازمان بگیرند؟
••آقــای روحــانــی شما مسئول دولــت هستید و تمام
وزارتخانه ها زیر نظر شماست چرا نمی تونید فقط بازار
را کنترل کنید؟
••سالم با هر بار مراجعه به بانک برای واریــز نقدی یا
برداشت مبلغ  10000ریال از حساب کسر می شود
لطفا پیگیری شود.
••افزایش  40درصدی هزینه مهد کودک ها واقعا زیاد
است .من کارمند آموزش و پرورش هستم و اجاره نشین.
حقوق بنده قرار است  10درصد اضافه شود ولی کلیه
هزینه ها  30تا  40درصد اضافه شده .واقعا چه کار باید
کنم؟ از مسئوالن خواهشمندم که جلوی افزایش بی
رویه قیمت مهدها را بگیرند.
••بعد از  30سال پرداخت حق بیمه از هر دریافتی و
بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی هر موقع بخواهد،
اضافه حقوق را واریز می کند .بازنشسته ها چه گناهی
کرده اند؟ پس پرداخت مطالبات به حق مردم چه می
شود؟
••من از مسئوالن درخواست دارم در راستای نام گذاری
سال حمایت از کاالی ایرانی حرکت های مفیدی انجام
دهند.
••مسئوالن در شهر پیاده بروند تا مشکالت و کمبودها
را از نزدیک ببینند! مانند فروش مواد در پارک ها و!...
دیدن هر روز دوره گردها ،کودکان خیابانی و...
••چرا دام پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت نمی رود؟
پیشگیری بهتر است یا درمان؟
••شب عید فطر که جوانان پرشور ایران شادی کردند
برای برد فوتبال ایران از خدا خواستم این سرمایه های
مملکت را که عاشقانه شعار عشق و همبستگی را می
دادند سالمت نگه دارد .قدرشان را بدانیم.
••ممنون از صفحه جدول و سرگرمی بارها پیامک دادم
جدول سودوکو را کمی سخت تر کنید مثال زمان  20و
 40و  60دقیقه هم بگذارید .ممنون.

...
اقتصاد

دادستان تهران مطرح کرد

خرید  51هزار سکه پیش فروش شده توسط  2نفر!

دادستان تهران ضمن انتقاد از نحوه عرضه سکه های پیش
فروشاعالمکردکه 51هزارسکهپیشفروششدهرادونفر
خریداریکردهاند.بهگزارش پایگاهاطالعرسانیدادسرای
عمومی و انقالب تهران ،ســومین نشست دادستانی تهران
با مسئوالن رسانهها با اشــاره به ورود دادستانی به پیگیری
حقوق عامه و تاخیر پروازها گفــت :آیا ما میتوانیم نظارهگر
باشــیم کــه مــردم در فــرودگاه معطــل بمانند و مســئوالن
هواپیماییاعالمکنندکهقطعهنداریموبعدازبررسیمعلوم
شودکهاساس ًابهقطعهوتحریمربطینداردبلکهبیتدبیری،
بیمدیریتیوبیتوجهیبرخیمدیرانباعثایجاداینوضع
شده است.وی به موضوع گرانی سکه در ماههای اخیر اشاره
و بیان کرد :دولت سکه فروخته است و خریدار اول  38هزار
عدد ســکه ،نفر دوم  23هزار عدد و نفر ســوم نیز چهار هزار
و اندی ســکه خریداری کرده اســت .دولت اعــام میکند
که ما در حال جمع کردن نقدینگی هســتیم که یک منطق
اقتصادی اســت و اســتدالل دولت این اســت کــه اگر آنها
ایــن کار را انجام نمیدادند و ســکه نمیفروختند پولهای
مردم جمع نمیشد ولی این که یک نفر  38هزار عدد سکه
بخرد اگرچه با منطــق اقتصادی همراه هســت ولی ممکن
است با منطق عدالت همراه نباشد.دادستان تهران اظهار
کرد :این که عدهای صاحب ســکه و دالر در کشور میشوند
از مصادیق حقوق عمومی تلقی میشــود .آیــا ما میتوانیم
به دولت اعالم کنیم که چرا این کارها انجام میشــود چون
یک منطــق اقتصادی پشــت این قضیه اســت تــا نقدینگی

جمع شــود.جعفری دولت آبادی درباره برخی پروندههای
مهم قضایی اطالعرسانی کرد و با اشــاره به پرونده شرکت
تاسیســات دریایی ایران (دکلهای نفتی) افزود :این یکی
از پروندهها و فســادهای بزرگ کشــور بود که پس از تحریم
شکل گرفت و دادســتانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات
آن رو به پایان اســت .دادســتان تهران دربــاره پرونده متهم
«ب .د» اعالم کرد :این فرد به اتهام افســاد فی االرض تحت
تعقیب قرار گرفته است و در حبس به سر میبرد و پرونده با
صدور کیفرخواست به دادگاه ارســال شده است .وی بیان
کرد :حکم پرونده گروه ریختهگران به زودی صادر میشود
و در پرونده گروه امیرمنصور آریا  ٦٥٠میلیارد تومان جزای
نقدی وصول شده و دو هزار و 300میلیارد تومان به بانکها
رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده که در حال
رسیدگیاست.جعفریدولتآبادیدربیانآخرینوضعیت
پرونده مدیریت اکتشــافات شــرکت ملی نفت خاطرنشان
کرد :در این پرونــده  30نفر متهم تحت تعقیــب قرار گرفته
اند و  70میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.
وی گفت :پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان  70جلد است
و هر جلد مشــتمل بر  ١٥٠تا  ٢٠٠صفحه اســت که در این
زمینه  ٦٠نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند ،پنج
نفر بازداشت شدهاند 165 ،میلیارد تومان توسط دو متهم
رد مال و برای یکی از متهمان بــه مبلغ  700میلیارد تومان
کیفرخواست صادر و  700میلیارد تومان از اموال متهمان
شناسایی و توقیف شده است.
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