
سخن نخست
لطفاهمه کمیته ها و 

کمیسیون های مبارزه با 
فساد را تعطیل کنید!

حسین قربانزاده
در شورای عالی امنیت ملی هم کمیته 
مبارزه با فساد ایجاد شده است. حتما این 
اتفاق وقتی در خبرها می آید به عنوان یک 
دستاورد مهم ارزیابی می شود اما همین 

امر سواالت زیادی را باخود دارد.
امروز در خبرها آمده بود که در شورای 
عالی امنیت ملی هم کمیته مبارزه با فساد 
ایجاد شده است. حتما این اتفاق وقتی در 
خبرها می آید به عنوان یک دستاورد مهم 
ارزیابی می شود و گام مهمی در مسیر 

مبارزه با فساد تلقی می شود.
فقط سوال اینجاست که اگر تشکیل 
... یک گام تلقی  کمیته و کمیسیون و 
می شود، چرا با این همه گام هایی که 
در قالب کمیته و کمیسیون و ... برداشته 
شده، هنوز در موضوع کاهش فساد در جا 
می زنیم!؟ این سوال، پاسخ بسیار ساده و 
روشنی دارد. حقیقت آن است که راهبرد 
ما در مبارزه با فساد، تاکید بر قدرت پیل 
در مقابله با آب چشمه در سطوح پایین 
بوده به جای آنکه از ابتدا با بیل سراغ سر 
اتصال  و  سازی  هوشمند  برویم!  چشمه 
پایگاه های داده ها، توسعه شرایط رقابتی، 
ایجاد شفافیت در همه عرصه ها، تاکید بر 
نیاز  اقتصاد مردمی چهار محور و پیش 
اساسی مبارزه با فساد اقتصادی هستند 
باید  شود،  توجهی  بی  آنها  به  اگر  که 
همواره منتظر تولیدات کارخانه مجرمان و 
مفسدان اقتصادی بود. وقتی هزینه تجارت 
و  باشد  ارزان  بازی  و سفته  رسمی  غیر 
برای افراد مطلوبیت داشته باشد و از سوی 
دیگر هزینه تجارت رسمی و کسب و کار 
پاک باال باشد، این جامعه خودبخود مجرم 
پرورش می دهد و دائما فعاالن اقتصادی را 
به سمت و سوی جرایم اقتصادی هدایت 

می کند.
آقایان مسوول اگر بدنبال گسترش فساد 
اقتصادی هستید، کمیته ها و کمیسیون 
های مبارزه با فساد را افزایش بدهید تا آنجا 
که هر خانواده یک کمیته مبارزه با فساد 

داشته باشد!
هستید،  فساد،  کاهش  بدنبال  اگر  و 
تجارت  و  اقتصادی  کار  و  کسب  هزینه 
به  را  را کاهش دهید و مطلوبیت فساد 
حداقل برسانید تا فقط به مجرمان حرفه 
ای محدود شود و قدرت پیل را بگذارید 

صرفا صرف آنها شود.
خیابانی را یکطرفه نکنید که راه عبور و 
مرور روزمره مردم است چون با تابلو ورود 
ممنوع شما هم باز رفت و آمد قطع نمی 
شود فقط ممکن است از دید شما پنهان 

بماند!
هر مانعی که پیش پای کسب و کار 
خصوصی می گذارید، بذر رانت و فساد را 
می کارید و هزاران فاضل خداداد، شهرام 
جزایری، مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، 

وحید مظلومین و ... درو میکنید!
اگر واقعا به دنبال کاهش فساد هستید، 

بسم اهلل ...
مهم  مراکز  دیتاسنترهای  همه   -۱
گمرک،  مرکزی،  بانک  مانند  اقتصادی 

مالیات و ... را به هم متصل کنید
خدمات  توسعه ی  واحد  پنجره   -۲
ارایه ی  یکپارچه سازی  و  الکترونیکی 
کامل  به سرعت  را  الکترونیکی  خدمات 

کنید
امضاهای  ها،  بخشنامه  ها،  رویه   -۳
طالیی، مقررات زائد و مخل کسب و کار 

سالم را در اسرع وقت حذف کنید
۴- همه رویه های ضد رقابتی و موجد 

انحصار را حذف کنید
به  خصولتی  بخش  از  مهاجرت   -۵
بخش واقعی اقتصاد مردمی را تسهیل و 

بلکه تکلیف کنید
۶- سیاست های دستوری و تکلیفی 

موجد رانت را حذف کنید.
۷- شفافیت، شفافیت، شفافیت! همه 
عرصه های تصمیم سازی، اعمال سیاست 
ها، انعقاد قراردادها و آمار و اطالعات و ... 
را آنالین و شفاف در اختیار مردم بگذارید.

سر گرگ باید هم اول برید
نه چون گوسفندان مردم درید!

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری:
 دو هزار میلیارد تومان تسهیالت به بازنشستگان پرداخت می شود

مشارکت ۲۱.۵میلیاردی مردم در دهه والیت
توزیع ۱۰هزار لوازم التحریر

آسمان پایتخت نیمه ابری می شود

ورود سامانه بارشی فعال در کشور
سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: دو هزار میلیارد تومان تسهیالت 
قرض الحسنه با همکاری بانک صادرات ایران، با کارمزد چهار درصد در قالب 

وام پنج میلیون تومانی، نیمه دوم امسال به بازنشستگان پرداخت می شود.
محمدرضا افشار روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: این تسهیالت 
در ۱۲ مرحله به ۴00 هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می شود و مدت 
بازپرداخت وام ضروری ۳۶ ماهه است. وی ادامه داد: ثبت نام اینترنتی وام ضروری 
پنج میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، از اول شهریور همزمان با هفته دولت به 
cspf. مدت یک ماه )تا ۳۱ شهریور( در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی
ir آغاز شده است که در صورت افزایش تعداد متقاضیان نسبت به تعداد تسهیالت 
ارائه شده، پرداخت وام به صورت قرعه کشی انجام خواهد شد. سخنگوی صندوق 
بازنشستگی کشوری گفت: تاکنون ۱9۷ هزار و 99۳ نفر از بازنشستگان و موظفان 
صندوق بازنشستگی کشوری، درخواست خود را در این سامانه ثبت کرده اند. افشار 

اعالم کرد: بر اساس گزارش شرکت طراحی و مهندسی وابسته به صندوق بازنشستگی 
کشوری، از این تعداد بیشترین آمار ثبت درخواست وام ضروری، مربوط به استان های 
تهران با ۳۱ هزار و ۱09 نفر، فارس با ۱۵ هزار و ۳۷۵ نفر، اصفهان با ۱۴ هزار و ۳8۳ 
نفر، خراسان رضوی با ۱۳ هزار و 9۵۳ نفر و گیالن با ۱۱ هزار و ۵9۱ نفر است.  مدیرکل 
روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کرد: استان های 
خراسان شمالی با هزار و ۴۱۵ نفر، قم با هزار و ۷0۷ نفر، هرمزگان با هزار و ۷9۵ نفر، 
چهار محال و بختیاری با هزار و 9۴۶ نفر و ایالم با ۲ هزار و 8۳ نفر کمترین آمار ثبت 

نام وام ضروری را به خود اختصاص دادند.
میزان وام ضروری بازنشستگان از شهریور ماه امسال از چهار میلیون تومان به پنج 
میلیون تومان افزایش خواهد یافت. صندوق بازنشستگی کشور دومین بنگاه بزرگ 
کشوری است که یک میلیون و ۴00 هزار بازنشسته را تحت پوشش دارد و ۵۶ درصد از 

این افراد، بازنشسته آموزش و پرورش هستند.

مردمی  مشارکت های  دبیرخانه  رئیس 
سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۱۰هزار بسته 
لوازم التحریر بین دانش آموزان کم برخوردار 
توزیع می شود، گفت: دردهه والیت ۲۱میلیارد 

و ۵۰۰میلیون کمک  مردمی جمع آوری شد.
مهر  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اقطار  فرهاد 
دانش آموزان  لوازم التحریر  تأمین  خصوص  در 
نیازمند اظهار داشت: با کمک خیرین، برای سال 
جدید توانستیم ۱0 هزار پکیج لوازم التحریر ویژه 

دانش آموزان مناطق کم برخوردار تهیه کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس توافقی که با آموزش و 
میان  را  لوازم التحریر  این  داده ایم،  انجام  پرورش 
استان هایی که کم برخوردار و محروم هستند، توزیع 

خواهیم کرد که یکی از این استان ها، سیستان و بلوچستان است.
رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی  به این بسته لوازم التحریر اشاره کرد و گفت: کوله پشتی، پنج دفتر، 

مداد در دو رنگ، مدادرنگی، پاک کن و تراش، لوازمی است که در این بسته برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به کمک های مردمی عید قربان و غدیر )دهه والیت( اشاره کرد و افزود: در عید قربان تا غدیر ۳00 تن گوشت 
به بهزیستی اهدا شد که بر اساس ارزشگذاری ریالی و به قیمت هر کیلو ۶0 هزار تومان، میزان کمک هایی که بر اساس اهدای 
گوشت به بهزیستی انجام شد، ۱۷.۵ میلیارد تومان بود و همچنین طی این مدت میزان کمک های نقدی نیز ۱.۳ میلیارد تومان 
بود. همچنین کمک های غیرنقدی ۲ میلیارد و ۷00 میلیون تومان بود که در مجموع میزان کل کمک های ارائه شده خیرین 

و مردم نیکوکار در دهه والیت به ۲۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.
اقطار تصریح کرد: میزان کمک ها نسبت به سال گذشته در همین مدت ۱۱ درصد رشد داشته است.

به گفته رئیس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی، استان های خراسان رضوی، تهران و آذربایجان شرقی به 
ترتیب بیشترین کمک ها را در میزان گوشت اهدایی به بهزیستی داشته اند و در خصوص کمک های نقدی نیز خراسان رضوی، 

تهران و فارس، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در اهدای کمک های غیرنقدی نیز استان های تهران، فارس، کرمانشاه و آذربایجان شرقی، 

رتبه های باالیی را داشته اند.

سازمان هواشناسی از ورود سامانه بارشی فعال روی کشور 
آسمان  کرد؛  اعالم  و  داد  خبر  ماه  امروز ۲9 شهریور  از 

پایتخت فردا و پس فردا نیمه ابری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پیش بینی و هشدار سریع 
سازمان هواشناسی خبر از ورود سامانه بارشی فعال روی کشور 
امروز) ۲9 شهریور ماه مصادف با عاشورای حسینی( در برخی 
مناطق شمال غرب، غرب، سواحل شمالی و شمال شرق استان 
های واقع در دامنه های جنوبی البرز و بخش هایی از مرکز کشور 

سبب رگبار باران و برق و وزش باد شدید می شود.
شدن  قطع  ضمن  شهریورماه(   ۳0 ( فردا  اعالم،  این  طبق 
بارش در غرب کشور، این وضعیت در سواحل شمالی استان های 
شمالی  بخش های  مرکزی،  البرز  جنوبی  دامنه های  در  واقع 
استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل ، برخی 
نقاط استان های اصفهان و یزد و روز شنبه )۳۱ شهریورماه( در 
سواحل دریای خزر، برخی نقاط شمال غرب، استان های واقع 
در دامنه های جنوبی البرز مرکزی، استان های واقع در دامنه های 

زاگرس مرکزی تداوم می یابد.
استان های  شهریورماه(   ۲9( امروز  بارش  شدت  همچنین 

ساحلی دریای خزر، شمال استان های سمنان ، تهران و البرز ، 
قزوین، شمال خراسان رضوی و جنوبی خراسان شمالی است. 
در سه روز آینده در ساعت بعد از ظهر رشد ابر، وزش باد شدید 
موقتی، رگبار و رعد و برق در برخی نقاط استان های فارس، 
نیمه غربی کرمان، شمال هرمزگان و بخش هایی از چهارمحال 
و بختیاری و کهگیلویه بویراحمد پیش بینی می شود. شدت بارش 
فردا )۳0 شهریور ماه( در نیمه غربی کرمان، شرق فارس و شمال 

هرمزگان خواهد بود.
به گفته اداره کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
در دو روز آینده در شرق کشور به ویژه منطقه زابل در بعضی 
ساعات وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. 

دریای خزر نیز امروز )۲9 شهریورماه( مواج است. 
بنا بر این اطالعیه  آسمان پایتخت فردا  و پس فردا )۳0 و 
۳۱ شهریور ماه( نیمه ابری در بعضی ساعات ابری همراه با بارش 
پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود. بیشترین و کمترین دمای 
فردا به ۲8 و ۲9 سانتیگراد می رسد. دمای هوای تهران در روز 
شنبه )۳۱ شهریورماه( در گرم ترین زمان ۳۱ درجه سانتیگراد و 

در خنک ترین زمان ۱9 درجه سانتیگراد خواهد بود.

تمرین مشترک هوایی ارتش و سپاه 
در آبهای خلیج فارس آغاز شد

همزیستی پیروان ادیان در ایران 
الگویی برای دیگر ملت ها است

 الریجانی: به مناسبت هفته دفاع مقدس
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آیا با رفتن ترامپ مشکالت ایران و آمریکا حل می شود؟
یک اشتباه تاریخی دیگر در حال وقوع:

 به گزارش روزنامه اتحاد ملت ، دونالد ترامپ، رئیس جمهورآمریکا، در واکنش 
به دیدار های جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا، با محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران، طی توئیتی ضمن انتقاد از این دیدارها، مدعی شد که کری به ظریف 
گفته ایران تا پایان دولت ترامپ صبر کند. برخی از گمانه زنی ها حاکی از آن است 

که کری به ظریف گفته بهتر است که ایران تا پایان دو سال ریاست جمهوری 
ترامپ صبر کند و با یک رئیس جمهور دموکرات بعد از او گفتگو کند.

کری در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهاراتی بیان کرد که به این گمانه زنی ها 
دامن زد. او گفت: "خب، همه منتظر هستند و درباره منتظر ماندن تا پایان 

)دوران( رئیس جمهور ترامپ حرف می زنند". شیرین هانتر، استاد مطالعات بین 
المللی دانشگاه جورج تاون، طی یادداشتی در که در وبگاه لوبالگ نوشته، معتقد 

است که به نفع ایران نیست که تا آخر دولت ترامپ صبر کند.

Etehademelat

تکرار دوباره داستان مالباختگان 
سرمایه گذاری های وسوسه انگیز

اگر نوآموز شما هم از مدرسه می ترسد، 
بخوانید

FATF و پرونده دادگاه الهه

مهار نقدینگی آری، افزایش نرخ سود خیر

  سه وزیر این هفته به سواالت
نمایندگان مجلس پاسخ می دهند

پرونده جدیدی از اعتمادهای مالباختگان خریداران آنالین سکه و طال 
بررسی شد

بسیاری از کودکان به دالیل مختلف از حضور در مدرسه هراس دارند

 اهمیت سفر روحانی
سرنوشت برجام

 سرانجام »افزایش نرخ سود بانکی« گران شدن هزینه تمام شده 
تجهیز منابع برای بخ تولید است

 با حضور در صحن علنی
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فعاالن سیاسی بررسی کردند:

چگونه »اعتماد« و »امید« را به جامعه بازگردانیم؟


