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درس های  70ساله برای عدالت اقتصادی
حدود 40سالازانقالباسالمیو 70سالازاولینبرنامهریزیهایاقتصادیواجتماعی
درکشورمیگذرد.دراینمیان،درکنارفرازونشیبهایاقتصادی،موضوععدالتهمبا
فرازوفرودبسیاریمواجهبودهومجموعهاینتحوالت،شرایطامروزکشوررابهوجودآورده
اســت؛ شــرایطی که رهبر انقالب از آن با عبارت عقب ماندگی در موضوع عدالت ،یاد می
کنند.همآنتحوالتتاریخیوهمالزاماتالزمبرایبرونرفتازشرایطفعلی،ازجنبههای
گوناگونقابلبررسیاست؛ازتفکروگفتمانغالبدردورههایمختلفتابهحاشیهرفتن
عدالتدرعمل.درادامهضمنمرورتحوالتتاریخیکهشرایطفعلیرابهوجودآوردهاست،
مهمترینمظاهربیعدالتیوراههایبرونرفتازآنرادرشرایطفعلیمرورخواهیمکرد.
 70سال برنامه ریزی ،بدون عدالت
شاید بتوان ریشه تمام بی توجهی ها به عدالت در کشور را نظریات رایج و غالب اقتصادی
دانستکهبهطورمتعارف،جایگاهخاصیبرایفقرزداییوعدالتقائلنیستند.نگاهرویکرد
غالباینبودهوهستکهمابایدبرایرشداقتصادیبرنامهریزیکنیمواینرشدخودشفقر
را از بین خواهد برد .این ادعا البته به شرط وجود الزاماتی قابل قبول است اما این الزامات
تقریبادرهیچکشوردرحالتوسعهایوجودندارد.
متاثر از این نظریات ،در دهه 40و( 50یعنی سال های پیش از انقالب) برنامه ریزی های
اقتصادیکشوربررشدمتمرکزشدوالبتهدستاوردهاییهمدراینزمینهداشتاماباعث
بهوجودآمدنانبوهیازبیعدالتیوحاشیهنشینیشد.صنعتیسازیگستردهکهمتاثراز
نظریاتاقتصاددوگانه ()dualeconomyبهتضعیفبخشمعیشتیبهنفعبخشصنعتی
تشویقوحتیاجحافدستمزدیبهکارگرانرابرایافزایشپساندازثروتمندانوتوسعه
بیشتر،تجویزمیکرد،دراینسالهاکشورراباموجیازحاشیهنشینی،بیکاریوالبتهبی
عدالتی مواجه کرد .موضوعی که در کشورهای دیگر هم تحت تاثیر این نظریات مشاهده
شــد .سرخوشــی نفتی دهه 50و بیماری هلندی ،نه تنها بر بی عدالتی افزود بلکه نتایج
اقتصادیبرنامههایدهه 40رابهمخاطرهانداخت.
اما انقالب اســامی ،متاثر از گفتمان غالب خود و با توجه به نهادسازی هایی چون جهاد
سازندگی،دردههاولفعالیتاش،ازبسیاریازایننابرابریهاکاست.همزمان،مداخله
گستردهاقتصادیدولت،سهمیهبندیهاوقیمتگذاریها،والبتهخودجنگ،عرصهرا
بر بخش خصوصی و نیروهای طبیعی اقتصادی تنگ کــرد تا اگرچه عدالت بهبود یابد اما
رشدیابندهنباشد.دردهه 70بهیکبارهبهسویدیگرطیفغلتیدیموانبوهیازآزادسازی
ها ( طبق تجویزهای اجماع واشنگتنی) در دســتور کار قرار گرفت .در این دوره هم مانند
سال های دهه 40و ،50عدالت در حاشیه بود .دولت اصالحات هم با نظریه تقدم توسعه
سیاسی بر عدالت و حتی اقتصاد ،همین شــرایط را پیش برد و کار را به آن جا رساند که در
سال ،84شعار عدالت ،خواهان بسیاری پیدا کرد .اما دولت نهم و دهم نیز با وجود برخی
کارهایمثبت،چندایراداساسیدرتحققعدالتداشت؛اوالمبانیقویبرایاقداموتقدم
بخشیدنبهسیاستهانداشتوسیاستگذاریهایاقتصادی،ادامهروندگذشتهبود.این
دولتبهجایفراهمآوردنزمینههایعدالتدردسترسیهاوفرصتها،ایجادشفافیت،
ایجادنظاماطالعاتی،مقابلهجدیبافسادوبهویژهاصالحنظاممالیاتیوبوروکراسی،در
سوی گشاد سرنا دمید .مهم ترین دالیل انحراف طرح های ذاتا خوب برای بهبود عدالت
(هدفمندی و مســکن مهر) آن اســت که هیچ ســاز و کار و نظام اطالعاتی برای شناسایی
قشرهایهدفسیاستهاایجادنشدهبود.بنابراینیارانهنقدی،اگرچهبهترازقبل،اماباز
همناعادالنهتوزیعشدومسکنمهرهمآنقدربزرگشدکههمهاقتصادراتحتتاثیرخود
قرارداد.عالوهبرآنبایدبهفرصتسوزیبزرگاشارهکردکهافزایشبسیارزیاددرآمدهای
نفتیفرصتیبزرگراایجادکردکهمیشدعدالتراهمراهبارشدبهنتیجهرساند.
اکنون دوباره به دهه 70برگشــته ایم و همه تمرکزها و توجهات بر رفع نابرابری ها ،ایجاد
شغلوفقرزداییازمحلایجادرشد،جذبسرمایهخارجیوبهبودفضایسیاسیاست.
اموریکهالبتهدرجایخودالزماندامانمیتوانازآنانتظاربهبودجدیدرعدالتداشت.
دهه 90؛ نقطه همگرایی
البتههمیندولت،حداقلدرسطحنظریه،متوجهنیازبهرشدفراگیرواشتغالزاییمستقل
ازرشدشدهوبرنامهایباعنواناشتغالفراگیردردستورکاروزارتکارقرارگرفتهودولت
همبرنامهایبرایریشهکنیفقرمطلقارائهکردهاست .اماهنوز،رشدفراگیرواشتغالزاو
فقرزداییازمحلایجادصنایعکوچکومتوسط،محوربرنامههایاقتصادینیست.وزارت
کارجایگاهیدرتیماقتصادیدولتنداردوبرنامهفقرزداییهمصرفابرافزایشپرداخت
هایانتقالیمتکیاست.ازهمهمهمترآنکه ،قشرهای متوسطیکهبهمروردراثررکودبه
جرگهفقرامیغلتندومحوراعتراضاتاخیرهمبودند،جایگاهیدربرنامهریزیهاندارند.
ازهمهبدتر،دلخوشیبه«رشدغیرفراگیر» 5یا 7یا 12درصدیاستکهبسیاریازمردم،
منفعتیازآننمیبرند.
اماباهمهاینها،بهمرورهمهمتوجهآسیبنگاههایافراطیگذشتهشدهاند.نیلیمشاور
ارشداقتصادیرئیسجمهورکهمدافعسرسختبازارآزادومداخلهاندکدولتاست،از
نیازبهرشدفراگیرمیگوید.صادقخرازی،مشاوررئیسدولتاصالحات،همینچندروز
قبلشجاعانهفریادمیزدکهدرمقدمدانستنتوسعهبرعدالتاشتباهکردهاست.همهاز
چپ و راست بر لزوم رفع فساد و ایجاد شفافیت و عدالت در دسترسی ها اذعان می کنند و
حتیباهمبیانیهمیدهند.باتوجهبهاینکهمحوربسیاریازانحرافاتگذشته،اصراربرخی
برنظریاتافراطیچپوراستجهانیومدلهایغیربومیبودهاست،امروزبایدخوشحال
باشیمکههمگراییجدیدرنگاههاایجادشدهووقتعملرسیدهاست.
چند گام سخت اما ضروری تا بهبود عدالت
با هدف اقدام در این مسیر ،پنج اقدام اساســی را که برای تحقق عدالت ضروری است و به
نظرمیرسد،اهالینظر(ازمتمایلبهچپوراستوازنئوکالسیکونهادگرا)دربارهآنها
اختالفینداشتهباشندمرورمیکنیم.اولزمینهسازیبرایعدالتقبلازتولیدیاهمان
توزیع عادالنه فرصت هاســت .دسترسی نابرابر به تســهیالت بانکی ،مجوزهای رسمی،
اطالعاتوهمچنینزیرساختها،اولینمانععدالتوالبتهازهمهضروریتراست.مقابله
بافساد،ممانعتازرانتجوییبوروکراتهاواصالحنظاماتپولیکشورنقشاساسیدر
ایجادعدالتقبلازتولیددارند.
درگامبعد،توجهبهرشدفراگیر،یعنیرشدیکهنهصرفافزایشتولیدناخالصداخلی،
بلکهبهبودوضعیتقشرهایمتوسطوضعیفوایجاداشتغال،محورآناستدردستورکار
قرارگیرد.ایجادیکبرنامهتوسعهصنعتیازمحلصنایعکوچکومتوسطوتسهیلفضای
کســب و کار برای آن ها ،جزو عناصر چنین برنامه ای است .در گام بعد پیشگیری از توزیع
حدود 100هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به شکل های مختلف و همچنین بهبود نظام
هایاطالعاتیومالیاتستانیرانیزبایدبهجدپیگیریکرد.
این چهار اقدام که هرکدام سطوح ،افق زمانی و شمول نهادی متفاوتی دارند نیازمند یک
برنامهدیگرهمهستند.دردورانگذار،برایحمایتازقشرهایآسیبپذیر،نیازمندنظام
تامیناجتماعیهوشمندوپویاهستیم.نظامیکهباپرداختهایانتقالیمتفاوتتاخط
فقر ،اجازه دهد روند تحقق عدالت مبتنی بر توانمندسازی و البته روند توسعه ،با کمترین
هزینهانجامشود.
امیداستکه 70سالتجربهاندوختهشدهدرکشوروهمگرایینسبینظریایجادشدهدر
مقطعفعلی،راهرابرایاجراییشدنسریعترسیاستهایمذکوربازکند.

پاسخ شاعرانه شهردار تهران درباره علت
استعفایش
دانش پور -بعد از تایید درخواست استعفای شــهردار تهران در روز چهارشنبه هفته گذشته،
محمدعلینجفیصبحپنجشنبهدرمراسمبهرهبرداریاز 46واگنجدیدمترویتهرانحاضر
شد و در پاسخ به سوالی درباره علت استعفایش شعری از موالنا قرائت کرد .نجفی درباره علت
اســتعفایش از شــهرداری پایتخت و حرف و حدیث های پیرامون آن با بیان این که "دیگران در
سر دلبران ،گفته آید در حدیث دیگران».وی
این باره می گویند" اظهار کرد« :بهتر آن باشد که ّ
همچنیندراینمراسمازاضافهشدن ۴۶واگنجدیدبهناوگانمترویتهرانوهمچنینادامه
دار بودن این روند و خرید واگنهای جدید در ســال آینده خبر داد و گفت :مه م ترین مشکل ما
در حمل و نقل عمومی چه در اتوبوسرانی و چه در مترو مســئله کمبود ناوگان است و در بخش
اتوبوسرانی بیشتر ناوگان ما فرســوده اســت .در بخش مترو هم هزار و 300واگن مسافران را
جابهجامیکندکهعددآنبایددوبرابرشود.نجفیمشکلاصلیدرکمبودهایایندوحوزهرا
منابع مالی برشمرد و ادامه داد :از امروز( پنج شنبه) ۴۶واگن جدید وارد ناوگان متروی تهران
شد که ۲۸واگن کامال نو هستند و بقیه واگنهای آن بازسازی اساسی شدهاند .مذاکراتی نیز
برایانعقادقراردادجدیدبایکشرکتچینیبهمنظورخرید630واگنبرایمترودرحالانجام
است.بهگفتهشهردارتهرانواگنهایگرانمتروهرکدامحدودیکمیلیونو ۱۰۰هزاریورو
قیمتداردکهمعادلپنجهزارمیلیاردتوماناست،برایناساسباکلبودجهشهرداریتنهامی
توانسهواگنمترودرسالخریداریکرد.

والیتی:حقوقنجومیمدیرانسابقدانشگاهآزاد
واقعیتداشت
رئیسهیئتموسسوهیئتامنایدانشگاهآزادبااشارهبهانتشارفیشهایحقوقیمدیران
سابقدانشگاهآزاداظهارکرد:آنحقوقنجومیواقعیتیبودکهدیگراینگونهنیست،حقوق
فعلیمدیراندردانشگاهآزادتابعمصوباتدولتوحتیبسیارکمترازحداعالمشدهاست.علی
اکبروالیتیهمچنینصبحپنجشنبهدرنشستیخبریگفت:شهریهدانشگاهآزاددرمناطق
محروم در سال آینده افزایش نخواهد داشت .وی با بیان این که بودجه سال ۹۷دانشگاه آزاد
در جلسه هیئت امنای دانشگاه تصویب شد ،افزود :بر این اســاس  ۵درصد وابستگی بودجه
دانشگاهبهشهریهنسبتبهسالگذشتهکاهشیافت.همچنیندوهزارمیلیاردریالازشهریه
ایندانشگاهبهجذبهیئتعلمیجواناختصاصدادهشدوبناداریمازدانشآموختگانجوان
استفادهکنیم.والیتیدربارهفیشهاینجومیحقوقمسئوالنقبلیدانشگاهآزادبابیاناین
که این موضوع واقعیتی بود که دیگر این گونه نیست توضیح داد :اکنون میزان حقوق مدیران
بر اساس مصوبات دولت است و هر چه دولت تعیین کرده باشد ،آن میزان رعایت میشود ،اما
اکنونمیزانحقوقمدیرانبسیارکمتراست.ویاظهارکرد 10/5:درصدبودجهسالآینده
دانشگاه آزاد به فعالیتهای پژوهشــی اختصاص مییابد و با افزایش میزان بودجه فرهنگی
دانشگاهآزادنسبتبهسالگذشتهبودجهفعالیتهایورزشینیزافزایشخواهدیافت.بهگفته
والیتی ۱۴هزارنخبهجذبدانشگاهآزادشدهاندکهازاینتعداد ۶۰درصدازبدنهدانشگاهآزاد
و۴۰درصدمربوطبهدانشگاههایدولتیهستند.ویگفت:دانشگاهآزادتاکنون۵۰۰میلیارد
ریالقراردادبادستگاههاوموسساتمختلفبامحوریتاقتصاددانشبنیانمنعقدکردهاست.
رئیسهیئتموسسدانشگاهآزادبااشارهبهخبریمبنیبراینکهدردورهمدیریتقبلیرئیس
یکواحدبهدلیلقبولنکردنساختنیکساختمانتغییرکردهاستتوضیحداد:دردورهقبل
از سوی مدیریت دانشگاه به رئیس یک واحد تکلیف شده بود ساختمانی را بسازد که آن مدیر
قبول نکرد و تغییر کرد و فرد جدیدی برای این واحد انتخاب شد .رئیس جدید واحد پذیرفت
ساختمانیرااحداثکندکهاینساختمانحدود ۳۰میلیاردتومانهزینهداشتهوهمچناننیز
بخشیازآنبدوناستفادهاست.ویافزود:اینموضوعدرمدیریتجدیدپیگیریشدوپروندهبه
مراجعقضاییارسالشدهاست.ویدربارهشایعهاختالفنظربارئیسدانشگاهآزادواستعفای
فرهادرهبرنیزافزود:برخیهانمیخواهندپیشرفتدانشگاهآزادراببینند،بنابراینایننوع
شایعاترامطرحمیکنند.رئیسهیئتموسسدانشگاهآزادخاطرنشانکرد:باتوجهبهاین
کهاکنوندردانشگاهآزادبهدنبالمبارزهباولنگاریمالی،ریختوپاشهاوساختوسازهای
بیاثرهستیم،برخیآرزودارندمدیریتایندانشگاهموفقنشود.ویگفت:از ۳۱استانکشور،
مدیران ۲۱استان این دانشــگاه تغییر کردند که همه این افراد از نظر علمی و اخالقی بسیار
قابلقبولهستند.والیتیدربارهاستاداندوشغلهنیزخاطرنشانکرد:فردیکهدردانشگاه
یکندوتماموقتبهشمارمیرودبا 160ساعتکاردرماه،دیگرنمیتوانددرمکان
تهرانکارم 
دیگریمشغولبهفعالیتشودوآموزشعالیکشورنیزاینموضوعراتاییدمیکند.والیتیبا
تاکیدبراینکهبرخیهااینموضوعراسیاسیکردندادامهداد:اینافرادبایدحسابوکتاب
دریافتهاییراکهطیسالهایقبلداشتهاندپسدهند.

ایسنا -لورتا پرسکا قاضی دادگاه منهتن در حکمی که بنابر قانون فدرال کمترین مجازات برای این جرم در نظر گرفته شده ،به اتهام تالش برای خرید موشکهای
زمین به هوا و هواپیما برای ایران ،رضا اولنگیان 57،ساله را به  25سال حبس محکوم کرد .این در حالی بود که دادستان از قاضی در خواست کرده بود محکومیت
سنگین تری را علیه این تبعه ایرانی صادر کند .اما قاضی این پرونده در واکنش به این در خواست اعالم کرده بود که صدور محکومیت سنگینتر را ضروری نمیداند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

•• مسئوالنورزشاستانخراسانرضویبزرگوثروتمند،
چشمتون روشن ،باالخره به آرزوتــون رسیدید؟! سقوط
ومحوتیمسیاهجامگان!برایپدیدههمنگراننباشید.
••ازوزیربهداشتسوالکنیدچرانتایجآزمونپیراپزشکان
در دی  96تاکنون در سایت اعالم نشده؟ شاید فراموش
کردهاند.
••بااینکهروزهایآخرسالمعلوالنومددجویانبهزیستی
بهادارهمربوطمراجعهمیکنندودستخالیبرمیگردند
به عنوان کارمند بهزیستی شرمنده ام که کاری برای این
عزیزان نمی توانم انجام دهم .خواهش می کنم مسئوالن
محترمبهجایشعارووعدهوعیدفقطعملکنند.
••خودروی رنو کوئید که قیمت بسیار باال و کیفیتی بسیار
پایین دارد بهتر است جانشین پراید شود چرا که شرکت
سایپاخیلیضررمیکند.
••از ریاست محترم قضاییه استدعا دارم دستور فرمایند
پرونده هایی که در زمینه محیط کار و کارگری است زودتر
ازموعدرسیدگیشودچراکهکارخانهمابهخاطراختالف
هیئتمدیرهباهمدیگربرسرمالکیتبرندومسائلحقوقی
از سال  93تاکنون به نتیجه نرسیده است و ما همچنان
بالتکلیفوسرگردانهستیم.
••الزم می دانــم به عنوان یک خواننده هر روز روزنامه
خراسان در پایان سال به تمامی کارکنان زحمت کش و
مدیرمسئولآنخستهنباشیدعرضکنموآرزویموفقیت
درسالجدیدداشتهباشم.
••دیروزرفتمدکترگواهیبگیرم.دکترپسازدادنگواهی
بدونمعاینه،هرسهبرگراازدفترچهبیمهجداکرد.آیااین
کارخالفنیست؟
••ازماموراننیرویانتظامیبینهایتتشکرمیکنیم.شما
آرامشخودرافدایآرامشمامیکنید.امسالچهارشنبه
ســوری نسبتا آرامــی داشتیم .خسته نباشید .همیشه
سالمتوپایدارباشید.
••مگرایجادرعبووحشتدرقانونکیفریماجرمنیست؟
با وجود این همه دوربین در شهر چرا دادستان محترم به
عنوان مدعی العموم در جلوگیری از پرتاب نارنجک و ترقه
کهتنهاهدفآنلذتبردنازترساندنافراداستاقدامی
نمیکنند؟اینهمهاغماضومماشاتموجبشدهمراسم
چهارشنبهسوریازدوساعتبهدوهفتهکشیدهشود.بعید
نیسترفتهرفتهپرتاببمبنیزبهآناضافهشود!
•• خراسان اگه پیام برات هزینه داشته باشه سانسور می
کنی! چرا از پیام های مربوط به بررسی اموال نامشروع
مسئوالنچشمپوشیمیکنیامااگربنویسندمرغماامروز
تخمنکردچاپمیکنی؟
••امسالچهارشنبهآخرسالراکمیآرامشداشتیمولیبا
وجودایندراخبارگفتهشدتعدادیکشتهومجروحشدند!

پیامك2000999:

تلگرام09033337010:

بایددرسالهایبعدخودشهرداریهانورافشانیکنند.
••هموطنیکهپیشنهادتغییرنامپلیسراهوررابه«جریمه
و رانندگی» داده بود ،خیلی خالصه بگم شما تخلف نکن
جریمه نمی شی .باور کن راست می گم .بهترین نمونه
خودمرانندهتاکسیهستمحداقلروزی 10تا 12ساعت
در شهر رانندگی می کنم حداقل  15ماه است حتی یک
ریال جریمه نشده ام .حاضرم استعالم پلیس رو هرجا که
الزمهارائهکنم.
••گفتهجنابقالیبافکهجواناندهه 60یکسروگردناز
ماقویترهستندبسیارصحیحاستبهشرطیکهتمامهم
سن و ساالن ایشان از شغل های پردرآمد نجومی انصراف
دهندتاجوانانغیررانتیوگروهیوحزبیسرکاربیایند.
••تعللدرکاهشتعرفهخودروهایهیبریدیظاهرابهضرر
بنزینفروشیدولتآنهمبدونکیفیتمربوطمیشود.
••عیدیمنبازنشستهبا 18.5سالسابقهکار 500هزار
توماناستاینکهبگویندکاملدادهایمصحتندارد.
••از آقــای رئیس جمهور خواهشمندم فکری به حال
کارگرانسرگذربکندتاشبحتیباپولکمرویشانبشود
خانهبروند!
••آبونمان رو حذف کردند به جاش ارزش افزوده و عوارض
گازرسانی و  ...را دوبرابر کردند .این یعنی چی؟ یعنی راه
دیگهایهست!
••کی گفته عیدی بازنشستگان یکنواخت بوده؟ پدر بنده
 400هزارتومانعیدیگرفته.ازنصفهمکمتر!
••دوست استقاللی که با یک برد برگشت دربی حرف و
حدیثدارجوگیرشدیوتیمتروبهترینتیمآسیاوایرانو
پرطرفدارترینتیمدنیالقبدادی،برادرمن!سالهاست
در تمام برنامه های تلویزیونی آمار نشان داده  60تا 70
درصدشرکتکنندگانپرسپولیسیهستند.لقبجهانی
راکجایدلمانبذاریم؟
••برخی مالکان اماکنی که مجوز تاسیس و راه اندازی
تاالرهایعروسیوپذیراییراگرفتهانددرمجالسعروسی
همهارزشهایانسانیودینیرازیرپامیگذارند.
••چه رازی در وجود «میز» نهفته است که بعضی چه در
بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وقتی پشت میز می
نشینندرفتارونگاهشانبهدیگرانازباالبهپاییناست.
••تا همین پنج شش سال پیش اگر هوس مسافرت می
کردی فوری بچه ها رو جمع و جور می کردی با  200تا
 300هزارتومانمیزدیبهجادهاماحاالباکمترازدوسه
میلیونازخونهجرئتنداریبیرونبری!
••منچندسالهروزنامهمیخونم،کیفکردمازاونپیامی
که گفته بود :به جای راهنمایی و رانندگی بگیم «جریمه و
رانندگی».یعنیحالکردمها!
••بنده یکی از طرفداران علی کریمی هستم و ایشان رو

نمابر05137009129:

خیلی دوست دارم و برای همه فوتبال دوستان محبوب
هستند.ولیبهترهازحاشیهدوربشنوبیشتربهمربیگری
بپردازند .آقای کی روش کارهایی برای تیم ملی کردند
که هرچقدر هم بگیرن کمه و من به عنوان یه ایرانی کامال
راضیهستم.
••بعد از چند مدت دوندگی رفتم  35تومان وام مسکن
بگیرم میگن فالن بانک اعالم کرده یک چک یک تومان
برگشتی دارید وام به شما داده نمی شه .چقدر مملکت
خوبوقانونمداریداریم!اونوقتتوهمونبانککسی
برای ساخت 60واحد دو میلیارد تومان وام گرفته و وثیقه
همنداده،بیشاز 100چکبرگشتیهمدارهودستهچک
های100برگیمتعددیهمداره.ازاینهاجالبتربرخی
باوثیقههایمثال 500میلیونی5000میلیاردوامگرفته
اند و برگشتی هم وجود نداره چقدر بانک های ما بدون
تبعیضومشکلکارمیکنن!خداخیرشونبدهاحسنت!
••خدمتاونآقایبازنشستهایکهگفتهبودن 21اسفند
شده هنوز حقوق اسفند رو واریز نکردن ،عرض کنم عزیز
منهنوزبرجتمومنشدهشماحقوقمیخوای؟!اگهجای
ما باشی که داره 24میشه و هنوز حقوق بهمن رو نگرفتیم
چیمیگی؟کمیانصافداشتهباش.
••به تازگی پست بانک ایران طی اطالعیه ای از تمامی
مشتریان خود درخواست کرده است در صورت تمایل
نداشتنبهدریافتپیامکبرایانصرافتابیستمآبانماهبه
شعبودفاتراینبانکدرسراسرکشورمراجعهکنندیعنی
هرمشتریچهارتاپنجهزارتومانخرجکندوبامراجعهبه
شعبه پیامک خود را لغو کند .لطفا این طمع ورزی پست
بانکراپیگیریکنید.
••عجب فیلمی درست کردند! اگر بیشتر از  200هزار
تومان پول نقد بخواهی بگیری یا باید بروی شعبه اصلی یا
باید هزینه کنی .حتی پول نقد هم تا یک حدی می دهند.
اینمشکلرابراینفعبیشترخودشاندرستکردهاند!
••کاش اون مسئول تبلیغات صداوسیما کمی نداری رو
درکمیکردواینشبهاینزدیکعیدکمترتبلیغخرید
شبعیدمردمرونشونمیداد.بعضیندارند!
••همشهری های عزیز ،عیدی رفتگران و پاکبانان محترم
شهر و کوی و محله که یک سال بدون هیچ چشمداشتی
برایماازجانودلتالشکردهاندیادتاننرود!
••من یک پرسپولیسی دو آتیشه ام که خیلی آقای علی
کریمی را دوست دارم ولی انصاف هم خیلی چیز خوبی
است .آقای کی روش مربی بسیار بزرگ و باهوشی است
که برای تیم ملی فوتبال ایران سودمند بوده و باید حفظ
اشکرد.اسطورههایمانحرمتخودراحفظکنند.درود
بر سلطان علی پروین و علی آقای دایی که از کی روش
حمایتکردند.

مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد تشریح کرد:

شیوه پرداخت یارانه خانه های مطبوعات

مجتبی نوریان  -شــیوه پرداخت یارانه خانه های مطبوعات اســتان هااعالم شــد .مدیر
کل مطبوعات داخلی و خبرگزاری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :خانه های
مطبوعات برای دریافت یارانه سال  ۹۷به سه دســته تقسیم شد« .دربندی» در چهارمین
جلســه هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشــور افزود :خانه های مطبوعاتی که
بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰عضو داشته باشند ۲۵۰ ،میلیون ریال و خانه های مطبوعات زیر ۱۰۰
عضو  ۲۰۰میلیون ریال یارانه دریافت مــی کنند .وی ادامه داد :برای حمایت از اســتان
های محروم هم  ۲۰۰میلیون ریال به عنوان یارانه در نظر گرفته شــده است .به گفته وی
این مبالغ علی الحساب است و اگر خانه مطبوعات استانی کم کاری کند ،مبلغی از یارانه
سال  ۹۷آن برای سال  ۹۸منظور می شود بنابراین از خانه های مطبوعات انتظار می رود
برای اجرای برنامه هایی در خور برنامه ریزی کنند .معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی نیز با ارائه توضیحاتی درباره طرح امتیازبندی نشریات ،از
اعضای خانه مطبوعات و رسانه های کشور خواست برای ادامه یا توقف اجرای این طرح به
او کمک کنند .دکتر «سلطانی فر» افزود :در اختصاص یارانه به رسانه ها رتبه بندی تاثیر
چندانی نداشته است اما مقید بودیم ســقف و کفی برای این کار مشخص کنیم به طوری
که به دلیل محدودیت ها اجازه ندادیم به رســانه ای بیشتر از ســقف تعیین شده پرداخت
شود.وی همچنین در پی درخواست اعضای خانه مطبوعات کشور قول داد ردیف اعتباری
خاصی برای این تشــکل در نظر گرفته شــود .وی با تاکید بر اجرای برنامه های آموزشــی
گفت :این معاونت از صفر تا صد آن چه را خانه های مطبوعات برای آموزش بخواهند تامین
می کند و انتظار دارد آموزش ها از شیوه معمول و سنتی به سمت آموزش های نوین سوق
داده شود .رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های کشور هم خواستار اختصاص
ردیف بودجه ای مستقل برای این تشکل صنفی شد و گفت :برای در اختیار گرفتن مکانی
برای خانه مطبوعات و رسانه های کشور با برخی دستگاه ها در حال رایزنی هستیم .دکتر
«کواکبیان» با اشاره به ســرمایه گذاری برخی از اعضای خانه های مطبوعات کشور برای
راه اندازی صندوق قرض الحســنه و قول معاون وقت امور مطبوعاتی برای کمکی معادل
سرمایه گذاری اعضا ،از سلطانی فر خواســت مبلغ وعده داده شده را به خانه مطبوعات و
رسانه های کشور اختصاص دهد.
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