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آتشبازییمنیها
در قلب امارات

تسهیالترئیسیبهمردم
با  5فرمان بانکی
رئيسجمهور در نشس�ت دو س�اعته با
مدیران عام�ل بانکها :به نتيجه رس�يدن
تحول اقتصادي در گرو موفقي�ت در ايجاد
تحول در نظام بانكي اس�ت .وض�ع موجود
نظام بانكي باي�د بر مبناي عدال�ت و به نفع
مردم متحول ش�ود .عدالت به عنوان مسير
و مقصد حركت ،مبناي عمل دولت در ايجاد
تحول در نظام بانكي است

سخنگوي دولت:

با دستور رئيسجمهورنوع وثيقهگذاري
وامهاي زير  ۱۰۰ميليون تومان
تغيير خواهد كرد

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
سهشنبه  28دی  15 - 1400جمادیالثانی 1443
توسوم -شماره  16 - 6402صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان

گفتوگوی «جوان» با سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی مجلس

وین تا توافق
فاصله دارد
صفحه 15

اسامی بدهکاران را
منتشر و دست شان را
قطع کنید

تا پایان سال نتیجه
بازنگری در نظامات
و مقررات بانکی را اعالم کنید

مقررات بانكها در اعطاي تس��هيالت
به م��ردم باي��د س��هل و آس��ان و در
اعطاي تس��هيالت به افراد بدحس��اب
سختگيرانه باشد .بدهكاران بدحساب
بانكي شناس��ايي ،دسترس��ي آنها به
اعتبارات بانكي قطع و در صورت لزوم
معرفي شوند

بانكها با همكاري بانك مركزي تا پيش
از پايان سال ،كارگروهي براي شناسايي و
رفع مشكالت دروني نظام بانكي تشكيل
دهند تا با بازنگري مقررات بانكي به رفع
تعارضها ،ايجاد شفافيت و تسهيل مسير
فعاليتهاي بانكي در زمينه ارتباط مردم
و توليدكنندگان با بانكها اقدام كنند

یادداشت سیاسی

در تسهیالت خرد به مردم
به جای وثیقه و ضامن
اعتبارسنجی کنید

جريان قرضالحس��نه در نظام بانكي را
توسعه دهید .بانكها تالش كنند كارمزد
و سود تسهيالت اعطايي را تا حد ممكن
كاه��ش دهند .همچني��ن در پرداخت
تس��هيالت خرد به مردم ،اعتبارسنجي
جايگزين اخذ وثيقه ش��ود ،بانكها به
مردم تسهيالت بدهند ،نه تضييقات!

سید عبداهلل متولیان

سریعاً واحدهای تملکشده
تولیدی را راهاندازی
یا واگذار کنید
بانكها ت��ا آنجا ك��ه ممكن اس��ت از
تمليك واحده��اي توليدي خودداري
كنند ،اما چنانچ��ه ناچار ب��ه اين كار
ش��دند در كوتاهترين زمان ممكن آن
واحد توليدي را مج��ددا ً راهاندازي يا
واگذار كنند تا توليد دچار وقفه نشود و
كارگران بيكار نشوند

سود مازاد دریافتی را از نرخ
اعالمی بانکمرکزی
پس بدهید

اخذ هرگون��ه وجه ديگ��ري تحت هر
عنوان از تسهيالتگيرنده مجاز نيست
و باعث ايجاد نگاه منفي در مردم نسبت
به نظام بانك��ي خواهد ش��د .چنانچه
بانكي مبالغي غير از نرخ سود مشاركت
مص��وب از افراد اخذ كرده اس��ت ،اين
مبالغ را به آنها بازگرداند

خنثیسازی تحریم

صفحه 4

با دیپلماسی اقتصادی

فرصتهای ناب و اس��تثنایی در حوزه دیپلماس��ی اقتصادی
فراروی ایران است که توجه به آنها به منزله فروریختن کاخ ظلم
تحریمها است .زورگویان و غارتگران غربی خوب میدانند که
موقعیت جغرافیایی و پیوستگی ایران با بازار ۱۵کشور همسایه
و ۱۰کشور همسایه همسایگان ،ایران را در معرض نسیم حیات
بخش تجارت نزدیک به  7هزار میلیارد دالری قرار میدهد و
جالب اینجاست که حداقل  ۱۶درصد از حجم تجارت خارجی
منطقه با مزیتهای اقتصاد ایران قابل دسترس است و این حجم
از تجارت بی تردید ما را از غرب بی نیاز و باطلالسحر تحریمها
است .به گفته کارشناسان اقتصادی تراز بازرگانی ایران فقط با
کشور عراق حدود  ۱۰برابر کل اتحادیه اروپا بوده و اگر ایران با
فعال تر شدن در حوزه اقتصادی و تهیه نقشه راه و تنظیم اسناد
و توافقنامههای راهبردی و بلند مدت با هر یک از کش��ورهای
همسایه و منطقه فقط از بخشی از ظرفیتهای اقتصادی موجود
استفاده کند قطعاً در مسیر خنثیسازی تحریمها قرار گرفته و
اهرم فشارهای ظالمانه غرب بر گرده جمهوری اسالمی ایران بی
اثر خواهد شد | صفحه2
یادداشت ورزشی

دنيا حيدري

استارت درويش
با بازيهاي نخنما شده
زمان زيادي نياز نبود براي آنكه ثابت شود مديرعامل تازهوارد
پرسپوليس هم نه حرف تازهاي براي گفتن دارد و نه چيزي در
چنته! درويش برخالف سايرين در همان بدو ورود با بيان اينكه
وارث حجم انبوهي از بدهيهاي معوقه در پرسپوليس است و
كار بسيار سختي پيشرو دارد ،زمينهسازي را براي تبرئه خود
در آينده آغاز كرد .بحث پيشداوري فرد تازهوارد نيست ،اما
بيشك اگر درويش برنامهاي براي درآمدزايي يا برداشتن باري
از دوش پرسپوليس داش��ت در همان گام نخستن اينچنين
موضعگيري نميكرد تا اين ذهنيت ايجاد شود كه او از اولین
روز در پي سناريوسازي براي توجيه و پوشش عملكردي است
كه در آينده قرار است از خود به نمايش بگذارد .درويش مدير
تازهكاري نيست كه از مشكالت بياطالع باشد | صفحه 13

تروريستهاي«سنتكام»راچگونهسرشكستهكرديم؟
نگاهي س��اده به جدول بودج��ه نظامي در
كش��ورهاي مختلف نش��ان ميدهد رقم بودجه
دفاعي كشورمان در برابر دشمن تا بن دندان مسلح
ناچيز است ،اما س��ؤال مهم آن است كه چگونه
امريكاييه��ا در برابر اين نيرو ب��ا هزينه محدود
دچار درماندگي ش��ديد ش��دهاند؟ رهبر معظم
انقالب اس�لامي راز اين پيروزي و سرشكستگي
ارتش تروريستي امريكا در منطقه را در «جنگ
ارادهها» میدانن��د و ميفرمايند« :گزينه قطعي
ملت ايران مقاومت در مقابل امريكاست و در اين
رويارويي ،در اين مقاومت ،او وادار خواهد شد به
عقبنش��يني و بحث مقاومت هم بحث برخورد
نظامي نيس��ت ».همين مقاومت در ميان مردم
منطقه باعث شده است در افغانستان ،عراق ،يمن
و سوريه تروريستهاي سنتكام و حكام مرتجع
وابسته به آنها به صورت پيوسته شكست خورده
و مردم به پيروزيهاي چشمگير برسند .همين
برتري ميداني از س��وي مقاومت باعث ش��د كه
دشمن براي مذاكره ضرباالجل تعيين کند و در
سوداي آن بيتابي از خود نشان دهد.

هفتهنامه فرانسوي «اكس��پرس» اخيرا ً از قول
«برونو ترتره» معاون مؤسسه تحقيقات راهبردي
پاريس فاش كرده است كه هدف غرب از دعوت
به مذاكرات جديد (همانن��د مذاكرات برجام)
فقط ب��ه دس��ت آوردن زمان براي مه��ار ايران

اس��ت و نه رس��يدن به توافق! واقعيت آن است
كه طوالني ش��دن مذاكرات در وي��ن و اجراي
نمايشهايي چون «پليس خ��وب و پليس بد»
تنها كند ك��ردن و مهار كردن پيش��رفتهاي
هس��تهاي ايران بود .امروز نيز همين هدف ،از

نو در دستور كار قرار گرفته است .با وجود پايان
يافتن دوره ترامپ ،غرب حاضر نيست به شش
سال پيش بازگردد .آنتوني بلينكن ،وزير خارجه
امريكا نيز همين دست سخنان را بر زبان آورده
و ميگويد ب��ا خروج واش��نگتن از برجام ،ايران
برنامه اتمياش را توسعه داده و به مهارتهاي
تازهای دست يافته است .روزنامه واشنگتنپست
در شرح اين پيشرفت ميگويد :بعيد است بتوان
ايران را به چشمپوش��ي از پيش��رفتهاي خود
واداشت ،با اين حال امروز نيز هدف كشورهاي
غربي فقط خريدن زمان است ،اما هيچ شانسي
براي توافقي گس��تردهتر كه برنامه موش��كي و
فعاليتهاي اي��ران را در منطق��ه محدود كند،
وجود ندارد .اي��ن روزنامه در ادامه گزارش خود
نوشته است :ايرانيها چنان در تار و پود منطقه
نفوذ كردهاند كه يك ارتش 10ميليون نفري نيز
توانايي هماوردي با آنها را ندارد .سايت العربيه
در تحليلي از وضعيت منطقه مينويس��د :رژيم
صهيونيستي مجبور شد به خاطر مقابله با ايران
بودجه نظامي خود را افزايش دهد | صفحه 5

جریانی اکنون مدافع حقوق صنفی کارگران و کارمند شده که
در دولت برآمده از اصالحات حقوق آنها به سبب فساد صندوق
ذخیره فرهنگیان ،ضایع شد .وقتی قوه قضائیه مفسدان مرتبط
با پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان را بازداشت و راهی
دادگاه کرد ،برخی رسانههای اصالح طلب بالفاصله به تریبون
این مفسدان بدل شدند | صفحه 2

به مرگ گرفتن
سازمان نظام پزشكي
با طرح ويزيت  300هزار توماني!
ماجراي تعرفهگذاري خدمات پزشكي و مزد درمان هر سال با حاشيهها و
چالشهايي همراه است .امسال هم رئيس تازه نفس سازمان نظام پزشكي در
دفاع از همصنفان پزشكش سنگتمام گذاشته و ضمن پافشاري بر تصويبشدن
رشد 60درصدي تعرفههاي درمان ،در صفحه اينستاگرامش پستي را به اشتراك
گذاشته و تحت عنوان «جدول بهاي تمامشده خدمات پزشكان» قيمتهايي
عجيب و غريب ارائه كردهاست .به طور نمونه طبق اين جدول هزينه تمامشده
خدمات يك پزشك متخصص براي سال  1401حدود  124درصدرشد خواهد
داشت و اين پزشك براي جبران هزينههايش بايد ويزيتي  294هزار توماني از
بيماران دريافت كند! مطابق جدول منتشر شده از سوي سازمان نظام پزشكي
شما براي مراجعه به پزشك عمومي براي درمان يك سرماخوردگي ساده طبق
برآورد اين سازمان بايد  184هزار تومان ويزيت پرداخت كنيد
2

اژهای :بنای قوه قضائیه را
در بستر رود چالوس تخریب کنید!
«ح��دود  ۱۲کیلومتر در حاش��یه
رود چال��وس ،تعداد قاب��ل توجهی از
دس��تگاههای دولتی در بستر و حریم
توساز کردهاند.
رودخانه اقدام به ساخ 
یکی از این دس��تگاهها ق��وه قضائیه و
دیگ��ری وزارت نیرو اس��ت .به رئیس
دادگستری البرز تأکید کردم که اولین
سازهای که باید قلع و قمع شود بنای قوه
قضائیه است و پس از آن بنای مربوط به
وزارت نیرو باید تخریب شود»
12

ثروتمندان
پارسال 17برابر كمدرآمدها
برنج ايراني مصرف كردند
بر اس��اس گزارشهای مرکز آمار ایران ،بررس��ي متوسط ميزان مصرف
برنج ايراني در ميان ثروتمندان به نسبت ضعيفترين قشر جامعه و دهكهاي
هزينهاي در بازه سالهاي  95تا 99نشان ميده د مصرف برنج ايراني در مناطق
شهري و روستايي رويه متفاوتي دارد .در برخي مناطق روستايي به دليل كشت
برنج و مصرف آن توسط خانوار و برآورد هزينه آن به قيمت بازاري ،مصرف برنج
ايراني وجود دارد ،اما در مناطق شهري خانوار اين محصوالت را بايد خريداري
كند .براساس دادههاي مركز آمار ،نسبت هزينه دهك دهم (ثروتمندترين) به
دهك اول (فقيرترين) در مناطق شهري در سال  95حدود 22برابر بوده كه در
سال  99به 17برابر رسيده است .در مناطق روستايي اين نسبت از  87برابر در
سال  95به  64برابر در سال  99رسيده است .به عبارت ديگر ثروتمندان مناطق
شهري به نسبت فقرا حدود  17برابر بيشتر براي خريد برنج هزينه كردهاند كه
البته نسبت به سال  95روند كاهشي دارد
3

رونمايي از  50طرح فناورانه
در نمايشگاه «ايرانساخت»

15

روزنامه وطنی
وکیل مدافع امریکا !

تریبون دیروز مفسدان
مدعی امروز کارگران

3

سورنا ستاري ،معاون علمي و فناوري رئيسجمهوري و دبير ستاد توسعه
فناوري نانو با بازديد از  ۲۰۰طرح فناورانه حوزه نانو از  55محصول اين حوزه
در نمايشگاه بينالمللي تهران رونمايي كردند .اين محصوالت در حوزههاي
دارويي ،سالمت ،ساختمان و عمران ،خودرو ،انرژي و محيطزيست بودهاند.
یکیازاینطرحهامربوطبهتصفیهآبآشامیدنیاستکهيكشركتبــاطراحـي
خاصرآكتور«الكتروكواگوالسيون»وتركيبآنباروشالكتروشيمياييبــهشكل
غيرورقـهاي ،عملكرد پيوسته سيستم را ممكن ميكند .ايـن روش بـه عنـوان
فرآينـديمؤثـرجهتحذفآلودگيهايآليوغيرآليازآبآشاميدنيوهمچنين
پسابهاي صنعتي مطرح شدهاست

ویژههای جوان

روزنامه آرمان نوش��ت« :ای��ران بهدنبال تحق��ق دو تقاضا از
برجام اس��ت ،یکی راس��تیآزمایی؛ به این معنا ک��ه امریکا
تمام تحریمه��ای اولیه و ثانوی��ه را لغو کند و ای��ن لغو مورد
راستیآزمایی قرار بگیرد و دوم اخذ تضمین از امریکا؛ به این
معنا که دیگر تحریمی وضع نمیش��ود و از برجام نیز خارج
نخواهد شد .بایدن نمیتواند چنین تعهدی بدهد»

شهر بندری ابوظبی روز دوش��نبه زیر آتش نیروهای ارتش و کمیتههای
مردمی یمن قرار گرفت تا امارات حس��اب کار خود را داشته باشد .اوایل صبح
دیروز ،ارتش و کمیتههای مردمی یمن دهها موشک بالستیک و پهپاد تهاجمی
را روانه مناطق کلی��دی ابوظبی از جمله فرودگاه این ش��هر کردند تا نش��ان
دهند جنگ با امارات همچن��ان ادامه دارد و در صورتی ک��ه ابوظبی بخواهد
مداخلهجوییهای خود را در یمن ادامه دهد ،یمنیها نیز برگ تازهای از جنگ
را خواهند گش��ود که دیگر محدود به مرزهای یمن نیس��ت .به هر میزان که
شیخنشینان اماراتی برجهای شیش��های و هتلهای لوکس در بنادر سواحل
خلیج فارس میسازند ،به همان میزان نیز هزینه مداخله نظامی خود را در یمن
باالتر میبرند .بندر ابوظبی ،پایتخت امارات روز دوشنبه را با ترس و دلهره ناشی
از حمالت موشکی ارتش یمن آغاز کرد

آويزان شدن متكدينماها
از شهر وشهروندان
هواي ش��هر رو به سردي گذاش��ته است .در
ساعات اوليه صبح و در معابر پر تردد شاهد حضور
متكدياني هستيم كه با روشهاي گوناگون دست
به تكديگ��ري زدهاند .حضور اي��ن افراد جلوي
ايستگاههاي مترو ،اتوبوس ،بيمارستانها و ساير
مراكز خدماتي و حتي اغذيهفروشيها ،مغازههاي
خواربار فروش��ي و فروش��گاههاي زنجي��رهاي با
لباسهاي مندرس و چهرههاي غمگين ،صحنه
تكراري اس��ت كه عملكرد متوليان دستگاههاي
ش��هري را به نمايش ميگذارد .برخي كودكان

كم سن وسال هم با زبان كودكي و با دنبال كردن
شهروندان و حتي آويزان شدن به آنان درخواست
كمك ميكنند .اين معضل در بسياري از نقاط پر
تردد شهري قابلمشاهده است .البته برخي از اين
افراد از اتباع ساير كشورها هستند كه بعضاً با بغل
كردن كودكي يا با همراه كردن نوجواني كه نقصي
در بدن دارد ،گدايي میکنن��د .در اين خصوص
عضو شوراي ش��هر تهران گفت :اين روزها تكثر
و تعدد متكديان در خيابانه��ا و معابر پايتخت،
نمودي آزاردهنده به خود گرفتهاست | صفحه 3

فوالدشهر به كام پرسپوليس
و نفتکیسهگل خیبر شد
سپاهان در اراك مقابل آلومينيوم در حالي كه
يك بر صفر جلو بود با تس��اوي يك  -يك كارش
به وقت اضافه و ضربات پنالتي كش��يده شد و در
نهايت با حساب  4بر  3شكست خورد تا نويدكيا
يك باخ��ت ديگر و ح��ذف از گردونه مس��ابقات
حذفي را تجربه كند .صنعت نفت آبادان با اينكه
عنوان ميش��د به علت اعتصاب بازيكنان مقابل
خيبر خرمآباد حاضر نخواهد ش��د ،اما بازي كرد
و با نتيجه  5بر يك مغلوب ميزبان پرانگيزه خود
شد تا شاگردان منصوريان هم کیسه گل و هم با

حذف از جامحذفي وارد بحراني تازه شوند .مس
كرمان هم در برابر مهمان خود فوالد خوزس��تان
پيروز شد .تالش دو تيم در  90دقيقه و وقتهاي
اضافه به تساوي يك -يك رسيد و مسيها بهرغم
حاشيهسازيهاي نيمكت فوالد در ضربات پنالتي
 5بر  4پيروز ش��دند تا فوالد هم مانند سپاهان و
صنعت نفت حذف ش��ود .اما بازي بزرگ ديروز،
نبرد مهدي تارتار و ذوبآهن با يحيي گلمحمدي
و پرسپوليس بود که سرخها با پيروزي  3بر صفر
راهي مرحله بعد شدند | صفحه 13

فقط  4درصد امریکاییها
به اوضاع کشورشان خوشبین هستند
انتقادهای پیاپی سیاستمداران امریکایی ،ذهن شهروندان را هم نسبت
به موقعیت کشورش��ان در هم ریخته تا جایی که نظرسنجی مشترک شبکه
«سیبیاس» و مؤسسه «یوگو» نش��ان داده که در مجموع ،تنها  4درصد از
امریکاییها معتقدند اوضاع «بسیار خوب» پیش میرود
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