
افراد مثبت اندیش  هیچ قدرت جادویی ندارند که شما 
نداشته باشید... به جای اینکه اجازه دهند تا استرس 

آنها را کنترل کند ، آنها کنترل زندگی خود را به دست می 
گیرند و تالش می کنند تا هر روز را بهتر کنند، تا هر روز را 

زندگی کنند !

اگر کارهایی که افراد مثبت اندیش و موفق انجام می دهند و کارهایی که 
توانید شاد و موفق  بینید که شما هم می  را بخوانید می  انجام نمی دهند 

باشید .پس بیایید این نکات مهم را مرور کنیم و به یاد بسپاریم :
1-   آنها بدترین حالت را در نظر نمیگیرند   

شگفت انگیز است که بدانید بسیاری از مشکالت اگر ما آنها را دعوت نکنیم 
،وجود ندارند . افراد مثبت می دانند که آویختن به احتماالت ایده بدی است . 
به جای به هم ریختن به خاطر هر فکر محتملی ) مثال اگر آنها از من خوششان 
نیاید ؟ ( آنها روزشان را با افکار مثبت پر می کنند )آنها باید سرشان شلوغ 

باشد (
2-     آنها در برابر حقیقت مقاومت نمیکنند    

زندگی در دروغ آسان است چون دروغ به راحتی رشد می کند و مردم حقیقت 
را فراموش می کنند . افراد مثبت می دانند که باید با حقیقت روبرو شوند و 

با آن زندگی کنند چرا که بهانه تراشی راه حل مشکل نیست . 
3-   آنها خشم را در درونشان نگه نمی دارند   

افراد مثبت درک می کنند که خشم تنها موجب درد می شود آن هم برای بارها 
و بارها ،پس آن را رها می کنند .آنها انتخاب می کنند که بپذیرند و وقایع 

گذشته را ببخشند و عبور کنند .
4-   آنها چیزهای کوچک را فراموش نمی کنند   

آیا فراموش کردن جزئیات عادی است ؟ قطعا . ولی افراد مثبت چنین عادتی 
ندارند به جای آن آنها برای هر چیزی شکر گذار هستند ، مهم نیست چقدر 
بزرگ یا کوچک باشد. آنها می دانند که این احمقانه است که فکر کنند اگر نمی 
توانند با چیزهایی که دارند خوشحال باشند ،چیزهای دیگر به آنها احساس 

بهتری خواهند داد!
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سرمقاله 

پس از کشته شدن شمار زیادی از مشروطه خواهان او به ناچار ایران را 
ترک کرد و به استانبول رفت و در رشته معماری تحصیل کرد. بعدها به 
برلین رفت و با افرادي همچون جمال زاده، رضا تربيت، تقي زاده و نيز 
كاظم زاده ايرانشهر در انتشار مجله »كاوه« همكاري کرد. کتاب او که 
درباره وقايع تبريز نوشته شده »قيام آذربايجان در انقالب مشروطيت 
ايران« نام دارد. اين کتاب از اين جهت اهميت دارد که طاهرزاده خود 
از اعضای نهضت مقاومت تبريز بوده و  عضو تشکيالت مجاهدين و 
خاصه روايت او از محاصره ده ماهه تبريز روايتی دست اول و همراه با 
جزئيات بسيار است. طاهرزاده نیز همچون ملک زاده به تسامح از نسل 

اول به حساب می آید.

تاریخ نگاری های عصرمشروطه
۲-  نسل دوم: تاریخ نگاران علمی

احمد کسروی: دو کتاب »تاريخ انقالب مشروطه ايران« و »تاريخ هجده 
گذاشتند.  مشروطه  تاریخ نگاری  بر  بسیاری  تأثیر  آذربايجان«  ساله 
کسروی سی سال پس از پايان مشروطه تصميم گرفت تاريخ مشروطه 
را بنويسد و برای نوشتن اين کتاب به پژوهشی گسترده دست زد و 
را که در آن زمان در دسترس بود بررسی کرد. »تاریخ  بيشتر منابعی 
انقالب مشروطه ایران« مدت ها معتبرترین سند انقالب مشروطه بود. 
کسروی وقتی مجله پيمان را منتشر می کرد، انتشار وقايع مشروطيت 
آذربايجان را در هر شماره پی گرفت. کتاب در سال ۱۳۱۹ خورشیدی به 
را در دو مجلد منتشر کرد.  اميرکبير آن  انتشارات  چاپ رسید. بعدها 
يکی به نام »تاريخ هجده ساله آذربايجان« و ديگری »تاريخ انقالب 

مشروطه ايران«.
خوبی  به  کسروی  کرد.  ترجمه  انگلیسی  به  نیز  سیگل  ایوان  را  کتاب 
با روش شناسی تاريخ نگاری مدرن و علمی آشنا بود اما به علت عدم 
خاطرات  و  منابع  پراکندگی  همچنین  و  دولتی  اسناد  به  دسترسی 
او به چشم می خورد. در  شخصی مشروطه اشتباهاتی هم در روایت 

منطقه،  این  وقایع  قراردادن  محور  با  آذربایجان«  »تاریخ هجده ساله 
سیر تاریخی هجده ساله مشروطه را دنبال کرده و با همان شیوه نگارش 
عالوه بر روایت مستندات تاریخی پس از فتح تهران در جای جای کتاب 
به داوری رجال مشروطیت نیز پرداخته و نظراتش را به صراحت بیان 
کرده است. عالوه بر ارزش های تاریخی، کتاب تاریخ مشروطه معرف 

سبکی از نویسندگی است.
از  او  گذاشت.  بنیاد  فارسی  معاصر  نثر  و  تاریخ نگاری  در  کسروی  که 
برای  می کوشید  و  بود  فارسی  زبان  در  علمی  واژه سازی  پیشگامان 
اصطالحات جدید یا نوکردن اصطالحات قدیمی واژه های تازه ای بسازد 
یا بیابد که اغلب ریشه در ادبیات گذشته ایران داشته یا بر اساس قواعد 
دنباله روی  بعد  تاریخ نگاران  از  بسیاری  شده اند.  ساخته  فارسی  زبان 
او بودند. اگرچه کتاب کسروی گاه لحن گزنده ای  این نوع نثر جدید 
دارد، تاریخ انفعال، یأس و تسلیم نیست و ترسیم گر چهره قهرمانان، 
گذشته  جان  از  مجاهدان  و  اصفهان  و  تهران  آزادی خواه  روشنفکران 

آذربایجان است.
فریدون آدمیت: آدمیت را »پدر تاریخ نگاری نوین ایران« خوانده اند. 
مهم ترین  از  برخی  توانست  پژوهشی  کار  به سه دهه  نزدیک  او طی 
رخدادها و جریان های عصر مشروطه را در تقریبا ۲۵ کتاب تالیف کند 
و از این بابت سهمی جدی در هدفمند ساختن و نیز جهت دادن به 
تاریخ نگاری علمی ایفا کرد. آدمیت یکی از فعال ترین مورخان تحلیلی 
مشروطه  انقالب  درباره  مدون  و  منظم  که  مورخی  است،  مشروطه 
نوشته است. او را پایه گذار مکتب »تاریخ نگاری« در برابر »وقایع نگاری« 

مشروطه می دانند.
آدمیت بعد از کسروی از اولین تاریخ نگارانی بود که به صورت مدون و 
با روش شناسی علمی کار تاريخ نگاری در ايران را پیش برد و از این رو، 
ايران جديد  در  انديشه سياسی  تحليل  را سرآغاز  او  کارهای  بسیاری 
تاريخ نگاری  در  مردم  بر  مردم  حکومت  و  قانون  حکومت  می دانند. 
مظهر  را  مشروطه  انقالب  این رو،  از  و  داشت  پررنگی  نقش  آدميت 

از  بسیاری  می دانند.  ايران  جديد  تاريخ  در  مردم  بر  مردم  حکومت 
مورخان برجسته ایران بر این باورند که آدمیت فلسفه حکومت مردم 
انقالب مشروطه نوشته است. روش  تاريخ نگاری  از طريق  را  بر مردم 

او در تاریخ نگاری به گفته خودش، تاریخ نگاری تحلیلی- انتقادی بود.
صراحت کالم در قضاوت درباره وقایع و شخصیت های تاریخی و تاثیر 
در  او  دقت  همچنین  و  تحلیل هایش  در  روشنگری  عقل  و  عقالنیت 
به شیوه  تاریخ نگاری  اصیل،  روشنفکری  عناصر  تأیید  و  نقد  شناخت، 
آدمیت  آثار  از جمله  می کند.  جدا  رایج  تاریخ نگاری های  از  را  آدمیت 
درباره تاریخ مشروطه می توان به »فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت 
ايران«،  آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت  ايران«، »فکر  مشروطيت 
»مقاالت تاريخی«، »ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران«، »آشفتگی 
آثار منتشر  در  اقتصادی  اجتماعی  و  »افکار سياسی  تاريخی«،  فکر  در 
»انحطاط  و  قانون«  حکومت  و  ترقی  »اندیشه  قاجار«،  دوران  نشده 

تاريخ نگاری در ايران« اشاره کرد.

انقالب مشروطه در ایران
۳-  نسل سوم: تاریخ نگاران اجتماعی

خسرو شاکری: شاکری از مورخان و محققان در حوزه مشروطه و در 
زمینه گروه ها و اندیشه چپ بود. آثار شاکری از این حیث اهمیت دارد 
که در قیاس با حجم نوشته های تاریخی که از دیدگاه لیبرالی و اسالمی 
به مشروطه پرداخته اند، تعداد آثار متعلق به تاریخ نگاری اجتماعی و 
سوسیالیستی چندان زیاد نیست. مهم ترین کتاب او در زمنیه مشروطه 
کتاب »پیشینه های اقتصادی- اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف 
سیر  به  مردمی  تاریخ  به  پرداختن  با  که  است  دموکراسی«  سوسیال 
تاثیرگذاری نیروی کار و طبقات محروم در انقالب مشروطه و تاثیر این 

حرکت بر دیگر جنبش های مردمی منطقه می پردازد.
تاریخ شکل گیری  بررسی  به  در فصل هایی جداگانه  همچنین شاکری 
مجاهد،  عامیون-  اجتماعیون  فرقه  دموکرات  سوسیال  گروه های 
گروه های سوسیال دموکرات ارمنی و حزب دموکرات ایران و به مطالباتی 
کردند.  تحمیل  جنبش  به  مشروطه خواهان  چپ  جناح  که  می پردازد 
تاکنون  که  را  روایتی  اسناد جدید  ارائه  با  کتاب  در جای جای  شاکری 
منافع  با  مطابق  و  غیرتاریخی  نگاهی  با  استالینیستی  تاریخ نگاری 
تاریخ نگاری  به  تندی  انتقادات  و  می کند  نقد  بود،  کرده  روایت  حزب 
استالینیستی و جعل تاریخ در دستگاه ایدئولوژیک شوروی وارد می کند 

و بر ریشه های پوپولیسم در چپ سنتی ایران نیز دست می گذارد.
محرمانه  اسناد  همچون  می کند  استفاده  مهمی  اسناد  از  راه  این  در 
در  سیاسی  باز  فضای  و  گالسنوست  سال های  در  که  شوروی  آرشیو 
آرشیوهای  اسناد  آمد،   دست  به  شوروی   جماهیر  اتحاد  عمر  اواخر 
و  انگلیسی،  آلمانی،  فرانسوی  روسی،  گرجی،   ارمنی،  آذری،  ایرانی، 
آمریکایی. شاکری تحقیقات دامنه داری درباره تاریخ ورود اندیشه های 
ایران و تاثیر آن در عصر مشروطه انجام داده  سوسیال دموکراسی به 
است. نتایج این تحقیقات عالوه بر این کتاب، در کتاب »ميالد زخم: 
جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران«، »نقش ارامنه 
ادامه  تاريخ«  آينه   در  اراني  »تقي  و  ايران«  دموكراسي  سوسيال  در 

می یابد.
ماشاءاهلل آجودانی: ماشاءاهلل آجودانی از محققان تاریخ معاصر ایران 

است. کتاب »مشروطه ايرانی« او یکی از آثار مهم انتقادی درباره تاریخ 
مشروطه است. تخصص و تحصیالت آجودانی در حوزه زبان شناسی 
این امکان را به او می دهد تا با بررسی تغییراتی که رخداد مشروطه 
این  را  دستاورد مشروطه  مهم ترین  کرد  ایجاد  ایران  گفتار  و  زبان  در 
رویداد  یک  از  فراتر  مشروطه  آجودانی  نظر  بداند.از  زبانی  گسست 
سیاسی صرف بود و تاریخ نگاری مشروطه باید به همه جنبه های این 
رخداد از زندگی ایرانیان توجه کنند. او سعی در نقد تاریخ نگاری تاکنون 
مرسوم مشروطه دارد و برخالف ساير صاحب نظرانی که درباره تاريخ 
و فلسفه مشروطه بحث کرده اند، مفهوم انقالب مشروطه را زير سوال 
می برد.به  همين دليل هم لقب ايرانی را برای مشروطه انتخاب می کند 
تا اين مقطع را از تمام نسخ  انقالبی در عصر خود متمايز کند. به اعتقاد 
را مشروعه  روحانيون مشروطه خواه مشروطه  اينکه  از  قبل  آجودانی، 
بيان  اين  ملکم خان  همچون  مشروطه خواه  روشنفکران  خود  کنند، 

شرعی را به وجود آوردند.
سياست  مفاهيم  از  درستی  درک  ايرانی  مشروطه خواهان  او،  نظر  در 
مدرن نداشتند. او همين مسأله را دليل شکست اين جنبش می داند. 
نه  را  مشروطه  نهضت  شكست  اصلي  علت هاي  آجودانی،  اعتقاد  به 
در توطئه بيگانگان، سودجويي فرصت طلبان، عناد روشنفكران عرفي و 
خود باخته با روحانيان بلكه بايد در حوزه انديشه ايراني و معضالت آن 
جست. در نظر او، خواست عدالت به ثمر ننشست و حکومت مشروطه 
به وجود نیامد به چند دلیل: از جمله اينکه در ايران طبقات به معنای 

واقعی شکل نگرفته  اند.
جامعه پيشامدرن و سنتی است و دوران گذار را طی نکرده، پس هنوز 
طبقه شکل نگرفته و به همين دليل روشنفکر هم نمی تواند نقش خود 
را ايفا کند، به  ويژه در فقدان طبقه متوسط نمی توان در انتظار حاميان 
این  اگرچه  تاریخ نگاران  از  برخی  نظر  در  بااین حال،  بود.  جنبش  يک 
اما  کند  روایت  را  مشروطه  انقالب  فردای  توانسته  تاحدودی  کتاب 
خود  تاریخی  نظریه  با  را  دوران  اين  تاريخی  حوادث  تمام  نتوانسته 

اثبات کند.
ژانت آفاری: آفاری از مهم ترین محققان و تاریخ نگاران اجتماعی ایران 
است. کتاب های او در حوزه تاریخ اجتماعی ایران خاصه در سال های 
انقالب مشروطه، با نقد و بررسی بسیاری مواجه شده است. کتاب های 

آفاری به زبان انگلیسی منتشر و برخی به فارسی ترجمه شده اند.
او کتابی مهم در حوزه تاریخ نگاری مشروطه دارد به نام »انقالب مشروطه 
ایران« که در آن با استفاده از منابع بسیاری از جمله روزنامه های دوره 
و  بریتانیا،  دیپلمات های  گزارش های  مجلس،  بحث های  مشروطه، 
نوشته های حامیان خارجی انقالب، نشان می دهد در نهضت مشروطه 
علما،  و  داشته  وجود  مختلفی  ایدئولوژی های  و  فرهنگ ها  ایران 
پیشه وران،  واعظان،  تجار،  زنان،  آزاداندیشان،  سوسیال دموکرات ها، 
را در نهضت و  اثر خود  اقوام مختلف هر کدام  و  کارگران و دهقانان 

جهت گیری مشروطه گذاشته اند.
و  ضدامپریالیست  روشنفکران  حمایت  به  خود  روایت  در  آفاری 
از  ترکیه  و  روسیه  فرانسه،  بریتانیا،  آزادی خواه  و  چپ گرا  گروه های 
پیش  دهه  دو  تقریبا  از  آفاری  کتاب  می پردازد.  نیز  مشروطه  انقالب 
تاکنون با ترجمه رضا رضایی و از سوی نشر بیستون بارها تجدید چاپ 

شده است.

 ۱۳۹۷ تیرماه  در  تهران  شهر  مسکن  معامالت  بررسی 
حاکی از آن است که پس از سه پرش متوالی قیمت 

از اردیبهشت ماه به بعد، معامالت در دو ماه اخی ...

چگونه مثبت اندیش باشیم؟
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نماینده مردم تهران در مجلس گفت: نباید تغییرات صرفا محدود به 
وزرای کابینه شود بلکه باید در قسمت معاونان نیز تغییراتی صورت 

گیرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی نشریه ارمغان ، مصطفی کواکبیان نماینده 

در  پدر سیدوحید حقانیان  مراسم ختم  در حاشیه  دبیر کل حزب مردم ساالری  و  تهران  مردم 
مسجد نور تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: اینکه دولت خود تغییر در کابینه را کلید بزند 

بهتر از این است که مجلس مشغول شود.
بهتر  دولت  اقتصادی  تیم  به جز  نظر شما  به  اینکه  بر  مبنی  دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  وی 

در  تغییرات  باید  فقط  که  نیستم  معتقد  ایجاد شود، گفت: من  تغییر  کابینه  کدام قسمت  در 
تیم اقتصادی دولت باشد بلکه افراد شاداب، جوان و با انگیزه بیشتر و درک شرایط و وزرای 
دوران مقاومت و ایستادگی باید در کابینه قرار بگیرد به عبارتی معتقدم تغییرات باید در همه 

حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد.
تغییر  به  دستی  اگر  بلکه  کند  تغییر  وزرا  نباید  فقط  اقتصادی  بحث  در  داد:  ادامه  کواکبیان 

معاونین نیز کشیده شود خوب است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به پرسشی بر این اساس که تغییر آقای نوبخت نیز 
بسیار گمانه زنی می شود گفت: من بحثم کلی است چرا می خواهید ما را با اشخاص طرف کنید.

وی درباره روابط ایران با همسایگان نیز گفت : عربستان اگر کمی تعقل به خرج دهد روابط با 
این کشور بد نیست.

تحریم  گفت:  رئیس جمهور 
به  مردم  برای  و سختی  فشار 
در  اما  داشت  خواهد  همراه 
فرصتی  می تواند  حال  عین 
و  آفرینی  افتخار  تولید،  برای 

ابتکار ایجاد کند.
مردم  اینکه  بیان  با  وی 
همواره  هرمزگان  استان 
سرافراز، انقالبی و مدافعان مرزهای آبی کشور بوده اند، گفت: 
خوشحالم که امروز برای بهره برداری از طرح مهم و تأثیرگذار در 
زندگی مردم و در خودکفایی کشور میهمان مردم شریف استان 

هرمزگان هستیم.
رئیس  جمهور با اشاره به حضور خود در بندرعباس در سال های 
پیش از انقالب و نیز در سال های دوران دفاع مقدس، افزود: 
این استان مهم همواره با مردمی فرهیخته و جایگاهی که در 

منطقه دارد، از بعضی جهات بی نظیر است.
جزایر  کنار  در  مهم   بسیار  بندرگاه های   ، هرمز  تنگه  روحانی 
مهم با جایگاه ویژه ای که از لحاظ انرژی و فوالد دارند را  از 
ویژگی های استان هرمزگان برشمرد و افزود: بسیار خوشحالم 
جمله  از  استان  این  برای  عمرانی  طرح های  شد  عنوان  که 
احداث 1700 تخت بیمارستانی، در سال 97 و 98 به بهره برداری 

خواهند رسید.
وی با اشاره به نیازمندی های مردم این استان در بخش آب، 
را طی  آبی که ماه های آخر آن  داد: متأسفانه در سال  ادامه 
می کنیم، هرمزگان تحت فشار بوده و شرایط آبی سختی دارد 
و این به ما نشان می دهد که در این استان به جای آسمان 
باید بیشترین نگاه مان به آبی باشد که در ساحل آن قرار دارد، 
البته ما همواره به رحمت خدا امید داریم اما در عین حال دریا 
هم از آن خداست و باید کاری کنیم که مردم احساس راحتی 

بیشتر و نگرانی کمتری داشته باشند.
مقاطعی  انسان،  زندگی  طول  در  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
پیش می آید که هم برای تاریخ ملت و سرنوشت کشور  و هم 

برای تبلور لیاقت های انسان کم نظیر و سرنوشت ساز است.
روحانی افزود: صدق و کذب ما و راستگو بودن و غیر از آن در 
روزهای امتحان خداوند آشکار می شود و اگر چه همه در زبان 
افتخار می کنند که مؤمن، مسلمان، مخلص، معتقد و فداکار 
برای کشور هستند، اما در روز امتحان و آزمایش سرافرازی، 
صداقت و فداکاری شان برای تاریخ و جهان روشن خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز یکی از مقاطع تاریخی مهمی 
است که در آن قرار داریم، اظهار داشت: اگر امروز دشمنی علیه 
ما توطئه کرده ، ما باید با تهدید دشمن مقابله کرده و در برابر 

آن بایستیم و ثانیًا آن را به فرصت تبدیل کنیم.
روحانی اظهار داشت: تحریم، فشار و سختی برای زندگی مردم 
خواهد بود اما در عین حال فرصتی برای ابتکارات، خالقیت، 
تولید و افتخارآفرینی در برابر قدرت های زورگوی جهان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه خداوند به ما نعمت های بزرگی عطا 
کرده که توان شمارش آنها را نداریم، گفت: فرهنگ، کشوری 

رسالت،  خاندان  به  عشق  مردم،  بهترین  خوب،  و  متمدن 
جایگاه استراتژیک ایران و امنیتی که در سایه ایثار و فداکاری 
مردم و نیروهای مسلح بوجود آمده، بسیار حائز اهمیت است 
حتی  و  منطقه  کشورهای  برخی  با  را  کشور  وضعیت  اگر  و 
برخی کشورهای جنوبی خلیج فارس مقایسه کنیم، می بینیم 

که شرایط بسیار خوبی داریم.
از سران همین کشورهای جنوبی خلیج  یکی  افزود:  روحانی 
برای حضور  دالر  میلیارد   9 که ساالنه  به من می گفت  فارس 
آمریکا در منطقه به آنها پرداخت می کنیم و این در حالی است 
که آمریکا به جای اینکه برای حضورش در منطقه و برقراری 
برای منافع نامشروعش،  هزینه پرداخت کند، هم در  پایگاه 
منطقه حضور داشته، هم دخالت می کند و هم برخی از این 

قبیل کشورها را سرکیسه می کند.
که  می گفت  من  به  مسئول  همان  داد:  ادامه  جمهور  رئیس 
ترامپ به او زنگ زده و گفته که این پول ها کم است و باید با 

توجه به ذخایری که دارید پول بیشتری به ما دهید.
روحانی با بیان اینکه کشوری که در برابر یک ابرقدرت سرفرود 
آورده و از پول نفت و خزانه ملت خود به او باج می دهد، برای 
این است که در ظاهر آن ابرقدرت کشورش را حفظ کند و در 

باطن آنها نیز بتوانند حکومت شان را ادامه دهند.
رئیس جمهور اظهار داشت: ما کشوری پرافتخار داریم که در آن 
روی پای خود ایستاده ایم و ملت ما خودشان سرنوشت شان 
افتخار همه  انتخاب کرده و پای صندوق می آیند و در آن  را 
مسئوالن این است که مشروعیت سیاسی شان را از رأی مردم 

دارند.
پیشانی  که  کنیم  کاری  باید  اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس 
دشمنان به سنگ بخورد، افزود: ما امروز در برابر یک مشت 
آدم قلدرمآب که دارای محاسبات غلط نسبت به کل جهان و از 
جمله ایران هستند، قرار داریم و این در حالی است که شاید 
بگوییم آنها با برجام ایران مخالفند اما می بینیم که در چین و 
اروپا و سایر نقاط نیز اینگونه هستند و در حقیقت آدم هایی 
روی کار آمده اند که به هیچ چیز متعهد نبوده و هیچ پیمانی 

برایشان ارزشمند نیست.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز بین آمریکا و نزدیک ترین 
فاصله  اروپا،  اتحادیه  و  مکزیک  کانادا،  مانند  متحدانش 
طوالنی  کینه  ما  به  نسبت  آنها  گفت:  است،  افتاده  بسیاری 
و بلندمدت دارند، به گونه ای که یکی از سران حکومت فعلی 
آمریکا عنوان می کرد که ما باید ریشه ملت ایران را بخشکانیم.

روحانی تأکید کرد: ما در این مقطع هم باید احساس قدرت 
کرده، سینه را سپر کنیم و در برابر بدخواهان بایستیم و صبر 
و  شکایت ها  و  گله ها  و  نشویم  سست  و  داشته  تحمل  و 
اقشار و گروه های  فاصله هایی که همواره در جامعه ما میان 

مختلف وجود داشته را کنار بگذاریم.
رئیس جمهور اظهار داشت: البته همواره اختالفات در کشور ما 
وجود داشته و مربوط به حزب یا گروه های سیاسی نمی شود و 
در کوچکترین مناطق هم بر سر موضوعات مختلف اختالفات و 
سلیقه های گوناگون بوده است اما هنگامی که دشمن در برابر 

ما قرار می گیرد و می خواهد ملت را شکسته و عظمت ما را 
خرد کند، ما یک ملت واحد هستیم.

روحانی تأکید کرد: تردید ندارم با صبر، استقامت و اتکاء به 
خدا و انسجام و ایستادگی حتمًا می توانیم دشمن را در هم 
بشکنیم، چرا که ما از این نوع آزمایش ها در مقاطع دیگر هم 

داشته ایم.
رئیس جمهور با اشاره به روزهای سخت ملت ایران در سال های 
59 و 60، گفت: خداوند به پیامبر)ص( سفارش می کند که در 
می بینم  هرگاه  من  و  کند  پیشه  همواره صبر  نامالیمات  برابر 

فشارها زیاد است یادی از شهید بهشتی می کنم.
با  مقایسه  قابل  اصاًل  فشارها  این  اینکه  بیان  با  روحانی 
بهشتی  شهید  زمان  در  توهین ها  و  زبان ها  زخم  تهمت ها، 
وارد  دوران  آن  در  بهشتی  دارم، شهید  بخاطر  نیست، گفت: 
یک جلسه ای شد و در آن جلسه جز دو نفر هیچ کس از جای 
خود تکان نخورد و بلند نشد، اما این مرد خم به ابرو نیاورد و 

بسیار روح بلند و بزرگی داشت.
آگاه،  مردی  بهشتی  شهید  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
ایران شناس، مردم شناس، دلسوز، مدبر، مدیر و معمار قانون 
او  با  من  رفاقت  و  ارادت  گفت:  بود،  قضائیه  قوه  و  اساسی 
از سال 40 است و در فراز و نشیب های مختلف می دیدم که 

همواره صبر را پیشه خود می کرد.
برای همه  بزرگی  الگوی  بهشتی  اینکه شهید  بیان  با  روحانی 
شهید  مانند  معاصر  دوران  در  مظلومی  کمتر  گفت:  است، 
بهشتی سراغ داریم که نسبت به او نامالیمات بسیاری انجام 
شد، اما او با قامتی استوار ایستاد و تا لحظه آخر با دنیایی از 

امید به مردم خدمت کرد.
وی با بیان اینکه امروز روز امتحان برای همه ماست، گفت: 
نباید  و  کنیم  ایستادگی  و  مقاومت  پرتالش  و  باید شجاعانه 
در برابر تالش های دشمن برای تحریم دستپاچه شویم. امروز 
روزی نیست که به بازارها هجوم ببریم و دو برابر قبل خرید 
کنیم یا انبارها را از کاال پر کنیم، بلکه اکنون زمان آن است که 

بازارها را پر از کاال و رنگین کنیم.
ندارد،  وجود  نگرانی  برای  دلیلی  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی 
دوران  که  می گذاریم  این  بر  را  فرض  اصاًل  اظهارداشت: 
دنبال  و  ببازیم  را  خودمان  باید  آیا  است،  شده  آغاز  سختی 
مقصر بگردیم و تقصیرها را به گردن یکدیگر بیندازیم؟ امروز 
و  عزت  اقتدار،  فرهنگ  باید  همه  و  است  الهی  امتحان  روز 

ایستادگی مان را به رخ دشمن بکشیم.
سال   5 همین  در  که  پیشرفت هایی  و  رشد  اگر  افزود:  وی 
گذشته داشته ایم، نگاه کنید، می بینیم که پیشرفت های قابل 
افتخار زیادی داریم؛ در این 5 سال تولید بنزین کشور به 45 
درصد افزایش یافته و تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و یورو 
5، بیش از 12 برابر شده و دیگر نه تنها به واردات گازوئیل نیاز 
نداریم بلکه توان صادرات گازوئیل را نیز داریم و در حالی که 
تا چند سال پیش در زمستان ها ناچار از واردات گاز بودیم، در 
حال حاضر توان صادرات گاز حتی در زمستان را هم نیز داریم، 
پس چرا باید به جای افتخار کردن به این دستاوردها یأس و 

ناامیدی را به جامعه تزریق کنیم؟
و  یکدیگر  به  کمک  زمان  امروز  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
تالش برای عبور از مشکالت است، نه زمان تسلیم یا مچ گیری، 
تصریح کرد: آیا نباید به راه اندازی دو فاز از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به فاصله یک سال، افتخار کنیم. به امید خدا و با 
همت و تالش تالشگران صنعت نفت کشور تا پایان سال از فاز 

سوم این پاالیشگاه نیز بهره برداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید میزان مصرف بنزین را مدیریت کنیم، 
خاطر نشان کرد: در کجای دنیا سراغ دارید که یک کشور 80 
میلیونی روزانه 80 میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشد، اینها 
سرمایه کشور هستند که باید با سرمایه گذاری برای آینده بهتر 
کشور مورد استفاده قرار بگیرند. از سوی دیگر حفظ و بهبود 
مدیریت مصرف سوخت  گرو  در  نیز  زیست  محیط  وضعیت 

است که باید با تالش بیشتر این عرصه را سامان دهیم.
رئیس جمهور در ادامه گفت: امروز و در دورانی که دشمن ما را 
به تحریم های بی سابقه تهدید می کند می توانیم بگوییم که در 
تولید بنزین و گازوئیل خودکفا شده ایم و البته الزم است عالوه 
بر مدیریت مصرف، قاچاق را نیز مهار کنیم. کارهای زیادی برای 
انجام دادن داریم که باید دست به دست هم داده و آنها را به 

بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانیم.
روحانی افزود: باید هزینه بدخواهی های دشمنان را افزایش 
برابر  اگر 6 ماه در  آنها بکشیم.  را به رخ  دهیم و قدرت خود 
توطئه های دشمنان ایستادگی کنیم، آنها منکوب و خسته شده 
و در برابر اراده ملت ایران تسلیم خواهند شد. برای این منظور 
باید در کنار خودکفایی و ایستادگی از سرمایه ها و داشته های 

کشور نیز به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.
مثل  پاالیشگاهی  ساخت  برای  اظهارداشت:  جمهور  رئیس 
ستاره خلیج فارس، میلیاردها یورو هزینه شده است و امروز 
و سهام  کنیم  باز  این عرصه  در  مردم  برای حضور  را  راه  باید 
چنین مجموعه هایی را به مردم واگذار کنیم. همه دستگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی و نظامی باید سرمایه های در اختیار 
خود را به مردم واگذار کنند تا هم مردم ثروتمند شده و هم به 
آینده امیدوار شوند و پول های سرگردان نیز در مسیر صحیح 

تولید به کار گرفته شود.
مسیر  به  مردم  سرمایه های  اینکه جذب  بر  تأکید  با  روحانی 
صحیح تولید وظیفه دولت،  نیروهای مسلح، نهادهای عمومی 
و همه ارگان های نظام است، گفت: برای این منظور مصوبه 
خوبی نیز در جلسه مشترک سه قوه داشتیم که به تأیید مقام 
معظم رهبری نیز رسیده است تا همه نهادها سهام شرکت ها و 

مجموعه های در اختیار خود را به مردم واگذار کنند.
که  هستند  دستگاه ها  برخی  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
و  کرده  جذب  را  مردم  سرمایه های  خوب،  خیلی  می توانند 
آینده کشور سرمایه گذاری  و ساختن  تولید  در مسیر صحیح 
که  است  نفت  و شرکت  وزارت  دستگاه ها  این  از  یکی  کنند. 
از طرف  منتشر شده  اوراق  و  داشته  اعتماد  آنها  به  نیز  مردم 
این دستگاه ها، نزد مردم از اعتبار باالیی برخوردار است. این 
دستگاه ها می توانند به خوبی سرمایه های مردم را به خدمت 

بگیرند.
روحانی اضافه کرد: در نمایشگاه نفت و گاز که چندی پیش 
 6 انتشار  آمادگی  کشور،  نفت  صنعت  شد  اعالم  شد،  برگزار 
می تواند  مسأله  این  که  دارد  را  مشارکت  اوراق  دالر  میلیارد 
مسیر  به  نیز  را  مردم  سرمایه های  اشتغال  ایجاد  بر  عالوه 

صحیح تولید هدایت کند.
از زمینه هایی که مردم  رئیس جمهور تصریح کرد: یکی دیگر 
می توانند در آن مشارکت کرده و از سود مطمئن و قابل توجهی 
برخوردار شوند، مشارکت در ساخت آزادراه هاست که بازگشت 
بتواند  که  دستگاهی  هر  امروز  دارد.  سریعی  سود  و  سرمایه 
بگیرد،  بکار  اشتغال  ایجاد  و  تولید  در مسیر  را  مردم  سرمایه 
باید وارد میدان شود تا امید و اعتماد مردم به آینده افزایش 
یابد و این خدمتی بزرگ به کشور بخصوص در مقطع تاریخی 

حاضر است.
رئیس جمهور تأکید کرد: امروز، روزی است که همه باید بیش 
از گذشته به هم و به کشور کمک کنیم. همه ما به ایران، به 
ملت ایران، به اسالم و تمدن اسالم و ایران بدهکار هستیم و 
باید دین خود را به نسبت به اسالم، انقالب و ایران به بهترین 

شکل ادا کنیم.
پیش از سخنان رئیس جمهور، بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره 
حدود  کشور،  پایه  بنزین  تولید  گذشته  سال   5 در  اینکه  به 
در  یافته است، گفت: موضوع خودکفایی  افزایش  50 درصد 
بهبود  در  باید  پس  این  از  را  کشور  نیاز  مورد  بنزین  تأمین 
کنیم،  کشور جستجو  تولیدات شرکت های خودروساز  کیفیت 
چرا که افزایش بیش از این مصرف بنزین در کشور به صالح 

اقتصاد نیست.
هرگاه  ما  دشمنان  این  از  پیش  تا  کرد:  اضافه  نفت  وزیر 
از  دهند،  قرار  تهدید  مورد  را  اسالمی  جمهوری  می خواستند 
تحریم واردات بنزین و گازوئیل سخن می گفتند، اما امروز با 
در  که  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج  مثل،  پروژه هایی  اجرای 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  برای  دقیق  طراحی  یک  راستای 
مقاومتی به بهره برداری می رسد ، تولید بنزین در کشور را به 
از دست دشمن خارج  ساخته  را  تعادل رسانده و این حربه 

ایم.
سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( نیز 
در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند احداث و بهره برداری 
و  فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه  دوم  فاز  از 
این  دیگر  فازهای  تکمیل  برای  شده  انجام  برنامه ریزی های 
مجموعه عظیم پاالیشگاهی، اظهار داشت: اولویت هایی که 
در دولت های یازدهم و دوازدهم دنبال و اجرا شد، بسیار برای 
کشور حائز اهمیت بود که از جمله آنها طرح مهار آبهای مرزی، 
خودکفایی در بنزین و توسعه فازهای گازی در عسلویه است.

همچنین همتی استاندار و آقای مرادی به نمایندگی از مجمع 
نیز به  نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون مسائل و مشکالت 

استان در بخش های مختلف پرداختند.

وکیل مدافع اسفندیار 
ادعای  مشایی  رحیم 
تیر   ۲۴ یا   ۲۳ تعیین 
جلسه  برگزاری  برای 
را  موکلش  دادگاه 
گفت  و  کرد  تکذیب 
پرونده  هنوز  که 

مشایی تعیین شعبه نشده است.
عادل حیدری در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
تعیین  از  خبرگزاری ها  از  یکی  که  سوال  این 
رحیم  اسفندیار  پرونده  به  رسیدگی  تاریخ 
مشایی و تالش شما برای درخواست استمهال 
خبر داده، اظهار کرد: وقتی به رغم پیگیری های 
کننده  رسیدگی  شعبه  تعیین  از  هنوز  روزانه 
مطلع نیستیم، چگونه تاریخ رسیدگی را اعالم 
و به دروغ ادعا کرده اند که اینجانب در تالش 
تالش  و  دادگاه هستم  از  استمهال  اخذ  برای 

دارم جلسه دادگاه به تعویق بیافتد؟
افزود:  مشایی  رحیم  اسفندیار  مدافع  وکیل 
پیگیری  وکیل،  یک  ذاتی  و  حرفه ای  وظیفه 
مجدانه پرونده موکلش است؛ لذا پیگیری های 
سریعتر  تکلیف  تعیین  راستای  در  اینجانب 
افتادن  تعویق  به  نه  است  موکل  وضعیت 

رسیدگی ها.
حیدری گفت: ضمن اینکه موکلم به دلیل بروز 
خونریزی در چشم که ناشی از عوارض بیماری 
درمان  و  رسیدگی  نیازمند  است،  وی  دیابت 

سریع است و طبیعتًا ما به دنبال حل سریعتر 
مشکل هستیم نه تاخیر در رسیدگی.

به گزارش تسنیم، پیش از این ادعا شده بود 
قرار  عنوان شده  خبری  محافل  برخی  »در  که 
است دادگاه در روزهای 23 یا 24 تیر ماه برگزار 
وکیل  بودند  مدعی  برخی  که  حالی  در  شود 
استمهال  تقاضای  دادگاه  از  دارد  قصد  متهم 
جلسه  برگزاری  زمان  ترتیب  این  به  و  کند 

دادگاه به تعویق بیافتد.«
 96 سال  اسفند   26 روز  تسنیم،  گزارش  به 
در  تهران  انقالب  و  عمومی  دادسرای  که  بود 
قضایی  دستور  کرد:»حسب  اعالم  اطالعیه 
اسفندیار  تهران  عمومی  دادسرای  بازپرس 
رحیم مشایی توسط مأمورین پلیس دستگیر و 

به منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.«
خود  بازداشت  از  پیش  روز  دو  مشایی  رحیم 
تهران،  در  انگلستان  سفارت  مقابل  حضور  با 
حکم حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم 
را آتش زد و در ادعاهای خود دستگاه قضایی 
را متهم به گرفتن دستور از انگلیس و ملکه آن 

برای صدور این حکم کرد.
دادستان  آبادی  دولت  جعفری  عباس 
که  کرد  اعالم  جاری  تیر  دهم  یکشنبه  عصر 
عنوان  سه  با  مشایی  پرونده  کیفرخواست 

اتهامی صادر شده است.
ارسال شده  انقالب  دادگاه  به  پرونده مشایی 

است.

هیات دولت با تفکیک 
و  کار  تعاون،  وزارت 
دو  به  اجتماعی  رفاه 
و  »رفاه  وزارتخانه 
و  اجتماعی«  تأمین 
»کار و تعاون« موافقت 
قالب  در  را  آن  و  کرد 
به  فوریتی  دو  الیحه 

مجلس فرستاد.
از  نقل  به  ارمغان  گزارش خبرنگار حوزه دولت نشریه  به 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه عصر امروز 
حسن  االسالم  حجت  ریاست  به  وزیران  هیات  یکشنبه 
خراسان  پیشنهادی  استاندار  جمهور،  رئیس  روحانی 

شمالی از هیات وزیران رأی اعتماد گرفت.
بر این اساس، اعضای دولت، محمدرضا خباز را به عنوان 
استاندار خراسان شمالی منصوب و از زحمات و خدمات 

استاندار پیشین تشکر کردند.
رئیس جمهور، خباز را از چهره های فعال و مؤثر دانست 
موفق  گرفته،  عهده  به  که  در مسئولیت هایی  که همواره 

بوده است.
خراسان  استان  اهمیت  به  توجه  با  همچنین  روحانی 
و  تاریخی  جاذبه های  بویژه  مختلف  جهات  از  شمالی 
توسعه  بر  رضا)ع(،  امام  زائرین  راه  مسیر  و  باستانی 
گردشگری و تالش برای افزایش اشتغال و بهبود زندگی 

مردم تأکید کرد.
به  گلستان  به  آن  اتصال  و  استان  آهن  راه  توسعه  وی 
از  گیری  بهره  و  توریستی  و  اقتصادی  اهمیت  جهت 

های  اشتغال  توسعه  جهت  در  ارتباطی  های  زیرساخت 
نوین و توسعه پتروشیمی را از برنامه های استاندار ذکر 
استان  بیشتر  هرچه  پیشرفت  در  ایشان  برای  و  نمود 

آرزوی موفقیت کرد.
و  اشتغال  بر  بیشتر  تمرکز  ضرورت  به  توجه  با  دولت 
کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت های کشور برای 
حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول 
و  نیازمند  اقشار  از  موثرتر  حمایت  احساس  لزوم  نیز  و 
آسیب پذیر جامعه در برابر تکانه های اقتصادی و تمرکز در 
ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته 
کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و 
استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به دو وزارتخانه »رفاه و تأمین اجتماعی« و »کار 
و تعاون« موافقت کرد و آن را در قالب الیحه دو فوریتی 

برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسالمی فرستاد.
* دولت با افزایش جریمه ها و حدنصاب های ریالی در 

قانون امور گمرکی موافقت کرد
و  کاال  بهای  شاخص  افزایش  به  توجه  با  وزیران  هیات 
خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال های 1394 
سایر  و  ها  جریمه  درصدی   30 افزایش  با   ،1396 لغایت 
گمرکی  امور  قانون  در  تعیین شده  ریالی  نصاب های  حد 

موافقت کرد.
*  آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در 

اراضی موقوفه اصالح شد
با تصویب دولت، آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره 

و اهدایی در اراضی موقوفه اصالح شد.

اسالمی  جامعه  سخنگوی 
محّمدرضا  گفت:  مهندسین 
نامزد  تنها  عنوان  به  باهنر، 
اسالمی  جامعه  دبیرکلی 
آرا،  اتفاق  به  مهندسین، 
مجددًا در سمت دبیرکلی این 

تشکل ابقا شد.
خجسته  پور،  علیرضا 
اسالمی  جامعه  سخنگوی 
جمع  در  مهندسین)جام( 
برگزاری  افزود:  خبرنگاران 
شورای  رسمی  جلسه  اولین 
حضور  با  تشکل،  این  مرکزی 
شورای  جدید  اعضای  تمامی 
مرکزی در عصر امروز)شنبه 31 
تیر( در دفتر مرکزی این تشکل 
جلسه،  این  در  و  شد  انجام 
فعال- بر  باهنر،  محّمدرضا 

اجرایی  واحدهای  شدن   تر 
مهندسین  اسالمی  جامعه 
کرد  تأکید  سیزدهم  دوره  در 

امیدواوریم  داشت:  اظهار  و 
آینده،  دوسال  در  بتوانیم 
برنامه های »جام« را با شتاب 

بیشتری پیگیری کنیم.
لزوم  بر  باهنر،  وی،  گفته  به 
با  جام  حوزه  های  همراهی 
مهندسی  و  فنی  کمیته  های 
این تشکل تأکید کرد و افزود: 
شورای  اعضای  تک  تک  باید 
مرکزی، بیشتر از جلسه شورای 

مرکزی در جام وقت بگذارند.
اسالمی  جامعه  سخنگوی 
مهندسین ادامه داد: در ادامه 
جلسه، اعضا دیدگاه  های خود 
را درباره اولویت  های اقدامات 
جام در دور جدید ابراز کردند. 
برای  رأی  گیری  نهایت،  در 
تشکل  این  دبیرکل  انتخاب 
باهنر،  انجام شد و محّمدرضا 
اتفاق  به عنوان تنها نامزد، به 
دبیرکلی  در سمت  مجددًا  آرا، 
جامعه اسالمی مهندسین ابقا 

شد.
جلسه  در  افزود:  خجسته  پور 
آینده جام، باهنر، قائم مقام و 
را  اجرایی  واحدهای  مسئول 

معرفی می کند.

روحانی: باید تهدید را تبدیل به فرصت کنیم

مشایی و پرونده ای که
تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز تعیین شعبه نشده است؟! باهنر  در سمت دبیرکلی 

جامعه اسالمی 

کواکبیان در جمع خبرنگاران:تغییرات در دولت نباید صرفًا محدود به تیم 
اقتصادی شود/ باید دستی به معاونین نیز کشید 
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به گزارش خبرنگار ارمغان  به نقل از تسنیم فرهاد افشار درباره 
دنیا  در  تجربیات  کرد:  اظهار  موش ها  جمعیت  کنترل  و  مبارزه 
از  گونه ای  ریشه کنی  دنبال  به  بشر  هرگاه  که  است  داده  نشان 
جانوران بوده، با مسائل حادتری مواجه شده که حل آن مشکل 
در  بنابراین  است،  داشته  بیشتری  اعتبار  و  انرژی  به صرف  نیاز 

شهرداری تهران به دنبال ریشه کن کردن موش ها نیستیم.
شده  مشاهده  جمعیت  مورد  در  پژوهشی  تاکنون  افزود:  وی 
برآورد جمعیت  دنبال  به  اول  وهله  در  که  است  نگرفته  صورت 

موش های تهران هستیم.
بیان  با  شهر  مشاغل  و  صنایع  ساماندهی  شرکت  مدیرعامل 
در حوزه  تهران  مناطق شهرداری  در  متعددی  اینکه شرکت های 

طعمه گذاری، انسداد کلونی ها و... فعالیت می کنند، عنوان کرد: 
اثربخشی فعالیت های این شرکت ها باید سنجیده شود تا برای 

شدت و کیفیت عملکرد آینده برنامه ریزی کنیم.
جمعیت  تخمین  مورد  در  افشار  شهرنوشت،  گزارش  اساس  بر 
جمعیت  تخمین  برای  متعددی  روش های  کرد:  بیان  موش ها 
و  نمونه  یک  کردن  مشخص  با  آمار  علم  دارد.  وجود  موش ها 
آزادسازی  با روش های دست گیری و  تعمیم آن به سطح شهر 
راستا  این  در  که  بزند  تخمین  را  موش ها  جمعیت  می تواند، 
قراردادهایی با مجموعه های پژوهشی منعقد شده تا در یک بازه 

زمانی جمعیت موش های تهران را برآورده کنیم.
منبع:تسنیم

نعمت اهلل ترکی در نشست خبری روز ششم 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  در  ماه   تیر 
اینکه سال 96  به  اشاره  با  برگزار شد،  تهران 
حدود 5 هزار میلیارد ناموت از محل مالیات 
تهران  استان  پروژه های  به  افزوده  ارزش 
 2500 گفت:  است  یافته  تخصیص  اعتبار 
میلیارد ناموت به دهیاریها و 2500 میلیارد به 

شهرداری های استان تهران اختصاص یافته است.
بودجه  از  اعتبار  ناموت  میلیارد   1500 حدود  گذشته  سال  افزود:  وی 
این  به  است  یافته  تخصیص  تهران  عمرانی  پروژه های  به  عمومی 
ترتیب مجموعا حدود 6 هزار و 500 میلیارد ناموت منابع به پروژه های 

مختلف تهران اعتبار تزریق شده است.
اینکه برای  با بیان  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران 
برای دستگاه های  بر مبنای عملکرد 880 خدمت  اجرای بودجه ریزی 
سالجاری  در  گفت:  است  شده  تعریف  تهران  اجرایی  مختلف 

بودجه ریزی براساس عملکرد را به دقت پیگیری خواهیم کرد.
اولویت سازمان  تهران گفت:  استان  11 چالش عمده  به  اشاره  با  وی 

مدیریت تخصص منابع بهینه به این پروژه هاست.
ترکی افزود: این پروژه ها عبارتند از: مدیریت منابع آب، حمل و نقل 
عمومی، حمل و نقل ریلی، الودگی و ترافیک، تصفیه خانه های شهری 
و روستایی، بهداشت و درمان، ساماندهی آبهای سطحی و آبرسانی 

روستایی و آموزش و پرورش و نوسازی مدارس.
تا  اینکه  بیان  با  تهران  شهر  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
پایان تیرماه برنامه های عملیاتی سازمان در سطح شهرستانها عملیاتی 
خواهد شد گفت: پیش بینی ما این است که در سال 97 نگرانی خاصی 

در حوزه کسب و کارها در حوزه استان تهران ایجاد نخواهد شد.
پست هاسازمانی  تعداد  خصوص  در  تسنیم  سوال  به  پاسخ  در  وی 
بالسمت در استان تهران گفت: در حال حاضر 220 هزار پرسنل اداری 
هزار   106 بین  این  در  که  می کنند  کار  تهران  اجرایی  دستگاه های  در 
قراردادی،  نفر به صورت  پست مصوب وجود دارد و حدود 115 هزار 

پیمانی و ساعتی در پست های بالسمت فعالیت می کنند.
 6 حدود  اینکه  بیان  با  تهران  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
هزار واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی تهران مشغول فعالیت هستند 
شناسنامه دار  واحدها  این  تمامی  سالجاری  تیرماه  پایان  تا  گفت: 
می شوند تا نوع تولید، تعداد پرسنل، و بازارهای مصرف و عرضه آنها 

مشخص شود.
تولیدی  واحد  هزار   17 نیز  صنعتی  شهرکهای  خارج  در  افزود:  ترکی 
مشغول فعالیتند که فقط 8 هزار مورد از آنها در حوزه تولید قطعات 
فعال هستند. تا پایان شهریور ماه نیز پروانه های تولیدی این واحدها 

راستی آزمایی و بازبینی خواهد شد.

در  اشتغال  درصد   35 گفت:  تسنیم  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  وی 
تهران در حوزه صنتعت،> 65 درصد در حوزه خدمات و مابقی در حوزه 

کشاورزی می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به برنامه های 
دولت در حوزه اشتغال فراگیر گفت: در استان تهران از 1500 میلیارد 
ناموت تسهیالت در نظر گرفته که قرار بود به صورت تلفیقی از طرف 
بانکحها و صندوق توسعهملی پرداخت شود تنها 300 میلیارد پرداخت 
شده که رئیس جمهور نیز در  خصوص پرداخت کلیه این اعتبارات تا 

پایان تیرماه به بانکها اولتیماتوم داده است.
ترکی با بیان اینکه در حال حاضر 135 هزار واحد صنفی فاقد پروانه در 
تهران فعال می باشند گفت: تا پایان برنامه ششم توسعه تمامی این 

واحدهای صنفی ساماندهی خواهند شد.
گفت:  تهران  استان  به  جمهور  رئیس  سفر  مصوبات  به  اشاره  با  وی 
از 80  از 1850 میلیارد ناموت تاکنون 1350 میلیارد ناموت یعنی بیش 
شده  پرداخت  بهداشت  و  آبرسانی  مانند  حوزه های  در  منابع  درصد 

است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه در سه 
ماهه نخست سال 65 درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است، 
گفت: پرداخت 1200 میلیارد ناموت اعتبار به پروژه های عمرانی به دلیل 
و  بوده  سالجاری  ابتدای  در  تولیدی  واحدهای  از  مالیات ستانی  رشد 
این موضوع نشان می دهد رونق و فضای تولید و کسب و کار کشور 

بازگشته است.

به گزارش خبرنگار ارمغان محمد حسین مقیمی عصر امروز در نشست 
به  جوانان  ورود  مشکالت  به  اشاره  با  احزاب،  جوانان  هم اندیشی 
دستگاه های دولتی اظهار داشت: بایستی راه های ورود به فعالیت ها 
را پیدا کنیم، اگر بخواهیم به فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اجرایی 
ورود پیدا کنید بایستی به گونه ای عمل کنید که به سراغ شما بیایند.

و  انسانی  نیروی  دانشگاه ها  توسعه  دلیل  به  امروز  کرد:  بیان  وی   
نفر تحصیالت  400 هزار  تا   300 داریم، حدود  زیادی  فارغ التحصیالن 
عالی دارند اما موانع قانونی داریم که نمی توان آن ها را در دستگاه های 
با اشاره به ضرورت  ادامه  دولتی به کار گماشت.  استاندار تهران در 
ایجاد تغییرات در قانون افزود: در قانون پنجم توسعه این مطرح شده 
که حق ندارید از شهرداری ها نیرو بگیرید فقط می توانید آن ها را به 
مدت 6 ماه به عنوان مأمور به کار بگیرید، در برنامه پنجم تمامی راه ها 
بسته شده و راهی برای اینکه جوانی حکم مدیریتی بگیرد وجود ندارد.

مقیمی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که غیر از اعالم فراخوان 
انسانی  نیروی  کرد:  تصریح  کنیم  سیستم  وارد  را  جوانان  نمی توانیم 
زیادی در مجموعه دولت داریم که نمی دانیم چه کار کنیم، امروز اول 

تحصیل کردگان  با خیل  ما  داریم،  کم  نیرو  بگوییم  که  نیست  انقالب 
مواجه هستیم ولی مصلحت نیست افراد غیرمتخصص انتخاب شوند.

وی ادامه داد: 4 مدیرکل خانم در مجموعه استانداری داریم مدیران 
و فرمانداران خود را از جوانان انتخاب می کنیم و سه فرماندار جوان 
داریم، باید مجوزهای خاصی را برای جوانان بگیریم تا بتوانیم آن ها را 
به ِسمت های مدیریتی به کار بگیریم که یک راه این است که مشاوران 
کشور  احزاب  فعالیت  مورد  در  تهران  استاندار  کنیم.  فعال  را  جوان 
و در موقع  نیستند  فراگیر  داریم ولی  زیادی  احزاب   امروز  نیز گفت: 
بایستی  بعد جدا می شوند،  و  زیر چتر جبهه عمل می کنند  انتخابات 
احزاب را تقویت و فراگیر کنیم اگر دو یا سه حزب داشته باشیم امورات 
مشخص  مسئولیت ها  مبنای  و  می ُافتد  حزب  یک  دسته  به  کشور 
دست  به  حزب  یک  را  کشور  زمام  اگر  کرد:  عنوان  مقیمی  می شود. 
بگیرد باید در مورد تصمیماتی که می گیرد پاسخگو باشد، نمایندگان 
مجلس نیز اگر در قالب حزب روی کار بیایند مجبور می شوند در قالب 
وقت  نمایندگان  از  تعداد  چه  اکنون  کنند،  عمل  حزبی  سیاست های 

می گذارند که ببینند قوانینی که تصویب شده در دولت اجرا می شود.
وی با بیان اینکه اکنون اظهارنظرها بیشتر سیاسی است اظهار داشت: 
اگر بخواهیم کشور راحت تر و بهتر اداره شود نیاز به حزب داریم؛ چرا 
که احزاب کادرسازی می کنند، آموزش می دهد، مسئولیت پذیر هستند 

و باید پاسخگو باشند، منتها اکنون شرایط کشور این گونه نیست.
استاندار تهران با بیان اینکه وجود بیش از 200 حزب در کشور خوب 

بایستی جوانان  کنیم،  به سمت همگرایی حرکت  باید  نیست گفت: 
کارها را به عهده بگیرند تا بتوانیم به پیشرفت موردنظر در کشور دست 
پیدا کنیم. مقیمی با اشاره به مشکالت اقتصادی بیان کرد: مشکالت 
ترامپ،  که  چرا  کشور سخت شده،  شرایط  و  داریم  زیادی  اقتصادی 
جلوی  تا  کردند  تفاهم  و  دیدند  را  ما  پیشرفت  اسرائیل  و  عربستان 
تحمیل  ما  به  را  نظامی  59 جنگ  در سال  بار  یک  بگیرند  را  ما  رشد 
اقتصادی و جنگ روانی  امروز به دنبال تحمیل کردن جنگ  کردند و 
بازار  وارد  ارز  ثبات  برای  افزود: هر ساله  علیه کشورمان هستند. وی 
می کنیم ولی ارزی که واریز می شود حواله شده و برای سرمایه گذاری 
به  باید  برای حل مشکالت  گرفته می شود،  کار  به  از کشور  در خارج 
امروز  شرایط  کنیم،  اعتماد  می کنند  برنامه ریزی  کشور  در  که  کسانی 
در  این است که  دنبال  به  اکنون تالش دشمن  کاماًل متفاوت است، 
زمینه مسائل اقتصادی زمین بخوریم و تمام عوامل خود را برای این 
منظور به کار گرفتند. استاندار تهران با بیان اینکه وظیفه ما این است 
که نقطه مقابل دشمن حرکت کنیم و از مواضع جمهوری اسالمی دفاع 
کنیم تصریح کرد: باید زمینه اجرایی شدن سیاست های سران سه قوه 
نابود  دنبال  به  کنیم، دشمنان  فراهم  را  بیانات مقام معظم رهبری  و 
کردن ما در جنگ اقتصادی هستند اما ما باید حرکت رو به جلوی خود 
از این شرایط  را ادامه دهیم، چرا که جوانان و مدیران ما می توانند 
جامعه  در  را  امید  و  باشیم  داشته  اعتماد  باید  البته  کند  عبور  دشوار 

ترویج کنیم.

شهرداری تهران: 
دنبال ریشه کن 
کردن موش ها 

نیستیم

115 هزار نفر بدون ِسَمت در 
ادارات تهران کار می کنند

استاندار تهران: هیچ راهی برای 
اینکه به جوانان حکم مدیریتی 

بدهیم وجود ندارد

مهدی فخیم زاده در پی تصادف در جاده چالوس 
دچار مصدومیت شدید شد. عصر روز  چهارشنبه 
چالوس  جاده  در  زاده  فخیم  مهدی  ماه  تیر   ۶

دچار تصادف شد.
حدود ساعت 15 بعداز ظهر چهارشنبه 6 تیر ماه 
و  سینما  کارگردان  و  بازیگر  زاده  فخیم  مهدی 
تلویزیون در جاده چالوس دچار تصادف شدید 

شد و  از ناحیه لگن، سر ،گردن و زیر چانه آسیب دید.
گویا این تصادف در ساحل چالوس، در پی فیلمبرداری صحنه های اکشن 
فیلم »مشت آخر« آخرین ساخته او و با دودستگاه موتور سیکلت اتفاق 
افتاده است. فخیم زاده از ناحیه لگن، سر ،گردن و زیر چانه دچار تروما و 

برای رسیدگی به بیمارستان طالقانی چالوس منتقل شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه ای با 
اشاره به اینکه منابع افزایش حقوق ۹۷ کارمندان 
قباًل تأمین شده بود، بر پرداخت معوقات همراه 

با حقوق تیر تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار  ارمغان  محمد باقر نوبخت 
در بخشنامه ای خطاب به دستگاههای اجرایی، 
تاکید کرد، منابع مورد نیاز برای اجرای مصوبات 
مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت  در سه ماهه نخست سال تامین 
شده و ضروری است تمامی دستگاههای اجرایی، احکام کارگزینی کارکنان 

خود را بر اساس مفاد مندرج در مصوبات مذکور صادر کنند.
در ادامه این نامه بر  بر پرداخت معوقات همراه با حقوق تیر تاکید شده 

است.

ماه سال 97  هفت  تیر  روز  بعدازظهر آخرین 
ایستگاه  بین  گندم  حامل  باری  قطار  واگن 
از ریل  آپرین و ملکی به دلیل خروج  راه آهن 

واژگون شد.
این قطار به دلیل افتادن بوژی به بیرون از خط 

دچار حادثه شد

روزمره  زندگی  اخیر  برق در چند وقت  قطعی 
و  کرده  روبرو  فراوانی  مشکالت  با  را  مردم 
بسیاری از کسب و کار ها را  با اخالل روبرو 
کرده است. و گرمای شدید هوا نیز بر ااهمیت 
خاموشی ها  آیا  است.اما  افزوده  موضوع 

راهکار  ندارد؟؟؟

مهدی فخیم زاده در یک سانحه 
دچار مصدومیت شدید شد

هشدار نوبخت به دستگاه ها، معوقات 
کارمندان را همراه با حقوق تیر 

پرداخت کنید 

واژگونی قطارهای باری حامل گندم

لطفا  جلوی خاموشی ها را یگیرید 

5-   آنها از زیر مسئولیت شانه خالی نمی کنند   
افراد مثبت درک می کنند که خود مدیر زندگی خود هستند 
و مسئولیت کامل آن به عهده خودشان است . آنها چیزهایی 
ندارند که ناگهان اتفاق بیفتد ، یا در ترافیک گیر کنند . آنها 

بهانه تراشی نمی کنند .
6-   آنها به مشکالت به صورت مشکل نگاه نمی کنند   

کلمه مشکل برای افراد مثبت ، به معنی چالش است . آنها 
معتقدند که هر وضعیتی فرصتی است که باید کشف شود. 
بهتر  را  زندگیشان  و  میکشند  چالش  به  را  خود  مثبت  افراد 

می کنند .
7-   آنها خودشان را به واقعیت محدود نمی کنند  

فضایی  منظورشان   ، زنند  می  حرف  واقعیت  از  مردم  وقتی 
مثبت  افراد   . شوند  می  نابود  رویاها  آن  در  که  است  مرده 
می دانند که هر چیزی با تالش و پشتکار امکانپذیر است ، 

بنابراین آنها انتخاب می کنند که واقعیت خود را رقم بزنند .
8-   آنها انتظار چیزی از هیچ چیز را ندارند    

افراد مثبت در دام » کاهش وزن سریع » یا » ثروتمندشدن 
فوری » نمی افتند . آنها میدانند که هر چیز ارزشمندی نیازمند 
کار سخت است ) اغلب آنها ( . آنهابا این واقعیت که دستیابی 
البته  باشد)  بیشتری  زمان  نیازمند  است  ممکن  موفقیت  به 

ارزشش را دارد ( ، مشکلی ندارند .
9-   آنها خسته نمیشوند  

خستگی جایی است که خالقیت ، الهام و باروری از بین می 
روند .افراد مثبت با همه چیزهای دور و برشان هیجان زده 
می شوند . آنها جهان را با اشتیاق و کنجکاوی جستجو می 

کنند و تا جای ممکن سوال می پرسند .
10-    آنها اجازه نمی دهند افکار منفی ، مغزشان را قفل کند    

نمی  قرار  منفی  افکار  تخریب  در معرض  را  مثبت خود  افراد 
دهند .وقتی یک فکر منفی از سر آنها می گذرد به خود یادآور 
می شوند : اگر من نباید این را درباره دیگران بگویم پس نباید 

درباره خودم هم اینطور فکر کنم .
11-    آنها خود را با دیگران مقایسه نمیکنند    

افراد مثبت درک می کنند که هر فردی متفاوت است و پروسه 
خود را طی می کند ، بنابراین خود را با دیگران مقایسه نمی 
کنند .آنها درباره آنچه دارند و آنچه انجام داده اند اعتماد به 
نفس دارند. به جای تمرکز روی اینکه دیگران چه می کنند روی 

بهبود زندگی خود تمرکز می کنند .
12-   آنها به خاطر هر اشتباه کوچکی خود را سرزنش نمی کنند    
نگاه  وحشتناک  چیز  یک  عنوان  به  شکست  به  مثبت  افراد 
کار جدیدی  انجام  درحال  وقتی  که  دانند  آنها می   . نمیکنند 
شکست  دیدن   . است  محتمل  مسئله  یک  شکست  هستی 
به عنوان یک فرصت یادگیری و نه بیشتر ، به آنها کمک می 
کند تا حین یادگیری و رشد موفقیت های بی نظیری بدست 

آورند .
13-    آنها فکر نمیکنند همه چیز باید کامل باشد    

آنها کمال گرایی را رها کرده اند . چون چنین چیزی غیرممکن 
است . زمانی عالی برای انجام کارها وجود ندارد. افراد مثبت 

عمل می کنند همین جا و حاال !
14-    آنها توسط آدم های منفی ناامید نمی شوند

را خراب  آنها  افراد منفی و سمی روحیه  نمیدهند  اجازه  آنها 
کنند . به جای آن آنها اطرافشان را باآدم های مثبت که جالب 
و الهام بخش هستند پر می کنند . چرا باید یک فرد مثبت 
وقتش را با کسی بگذراند که همیشه در حال شکایت و غیبت 

است ؟

با وجود این، متخصصان و روان شناسان می گویند شکایت کردن های دائمی و 
همیشگی می تواند تاثیری منفی بر سالمت جسم و روح ما بگذارد. همچنین با 
افزایش  اندوه هم در زندگی مان  در پیش گرفتن چنین رفتاری، احساس غم و 
قابل توجهی پیدا می کند. از طرف دیگر، استرس و تنش های منفی زندگی، عاملی 
است که می تواند احتمال بروز بیماری های جسمی مانند دیابت، آسم، سردرد و 
دردهای مفاصل را افزایش دهد و روح و روان مان را هم دچار مشکل  سازد اما 
اگر می خواهید هیچ وقت با چنین عوارضی روبه رو نشوید و مشکالت جسمی 
و روحی برای شما پیش نیاید، باید بیاموزید جلوی شکایت های بی فایده  را در 

زندگی تان بگیرید و خیلی ابراز نارضایتی نکنید.
برای رسیدن به آرامش می توانید از این شیوه ها  کمک بگیرید:

_ نگرش تان را تغییر دهید و مثبت نگر شوید
اولین قدم برای تغییر روحیه، تغییر شیوه تفکر و طرز فکرتان است. البته ایجاد 
چنین تغییری در عمل بسیار سخت تر از چیزی است که گفته می شود ولی مسلما 
ممکن است و می توان این تغییر را در زندگی ایجاد کرد. به عنوان نمونه خوب 
پس  نیست.  عالی  و  کامل  وقت  هیچ  زندگی  کنید  یادآوری  خودتان  به  است 
شرایط زندگی را همان طور که هست بپذیرید و پیش بروید. هر وقت هم که 
مانعی سر راه تان قرار گرفت و شما را از ادامه راه بازداشت، با خودتان بگویید همه 

افراد در زندگی شان با مشکالت متعددی روبه رو می شوند و شما تنها نیستید.
_ خودتان را با شرایط هماهنگ کنید

در حقیقت، تنها چیزی که با اطمینان می توان در مورد زندگی گفت، این است که 
هیچ اتفاق و شرایطی برای همیشه باقی نمی  ماند و همه چیز در طول زندگی در 
حال تغییر است. پس شما هم منتظر تغییر باشید و در اتفاقات ناخوشایند زندگی 
اتفاقاتی که ممکن  و  برای ما پیش می آید  از شرایطی که  نمانید. بعضی  باقی 
آزاردهنده  و  تلخ  بسیار  می تواند  کنیم،  تجربه  زندگی مان  در طول  را  آنها  است 
ناراحت هستید،  ادامه دهید. وقتی  زندگی  به  با آن احساسات  نباید  اما  باشد 
ناراحتی تان را نشان دهید و هرطور که دوست دارید، سوگواری کنید اما اجازه 
ندهید این وضع برای مدتی طوالنی ادامه پیدا کند. پذیرش شرایط موجود یکی 
بهبود شرایط  به  و می تواند  است  و غصه  درد  برای کاهش  بهترین شیوه ها  از 

کمک کند.
_ بیشتر توجه کنید و یادتان باشد گذشته دیگر قابل تغییر نیست و نگرانی 

برای آینده هم کاری بیهوده به حساب می آید
پس فکر کردن درباره اتفاقات گذشته یا آینده فقط کاری بی دلیل و خسته کننده 
است که زمان را از شما می  گیرد. به جای این کار، در حال زندگی کنید و فقط 
به اتفاقاتی که در حال حاضر در زندگی شما وجود دارد، بیندیشید. در این میان 
باید افکار منفی را تشخیص دهید و مثبت ها را جایگزین آنها کنید. مثال زمانی 
با  این که  به جای  بیدار شوید،  از خواب  و مجبورید  زنگ می زند  که ساعت تان 
ناله و ناراحتی از این وضع شکایت کنید به این موضوع فکر کنید که در یک روز 
تازه، چه کارهای جدیدی قرار است انجام شود و چقدر در زندگی تان پیشرفت 
خواهید کرد. شاید این حرف ها را بارها شنیده باشید اما یک بار اطمینان کنید 
را  کار  نتیجه  تا  بپذیرید  را همانطور که هست،  زندگی  و موقعیت های مختلف 

خودتان ببینید.
_ وقتی می گویند باید عادت شکایت کردن از دیگران یا ایراد گرفتن از اتفاقات 
بد زندگی را کنار گذاشت و آن را ترک کرد، منظور این نیست که نظر خودتان را 
فراموش کنید و فقط به خواسته های دیگران اهمیت دهید. بلکه برعکس، باید 

مهارت ابراز وجود را بیاموزید و از آن استفاده کنید
را با اطرافیان تان در میان بگذارید و  به این معنی که الزم است نیازهای خود 
بگویید هر یک از این نیازها به چه صورت تامین می شود. عالوه بر این، باید 
با اعتماد به نفس کامل زندگی کنید و این اعتماد به نفس را در همه حرکات و 
رفتارهای تان هم نشان دهید. شیوه ایستادن، حرف زدن، راه رفتن، نگاه کردن 
به دیگران، دست دادن با همکاران و... همگی می تواند نشان دهنده اعتماد به 

نفس و آرامش شما باشد.
_ خیلی قضاوت نکنید، نه در مورد خودتان و نه درباره دیگران

هر کسی ممکن است اشتباه کند و برای همین کسانی که خیلی ایراد می گیرند 
و به فکر پیدا کردن نقاط ضعف دیگران هستند، بیشتر به شکایت و گله روی 
می آورند. پس لغاتی مانند بهتر بود، باید، نباید و... را از دایره واژگان تان حذف 

کنید و تاجایی که می توانید آنها را به کار نبرید.

چگونه در زندگی امروزه به آرامش برسیم؟!چگونه مثبت اندیش باشیم؟
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ریزش معامالت مسکن در تیر ماه
بررسی معامالت مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است 
که پس از سه پرش متوالی قیمت از اردیبهشت ماه به بعد، معامالت 

در دو ماه اخیر ۲۲ و ۹.۲ درصد ریزش کرده است.
 بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال 
۱۳۹۷ را ارایه کرد که نشان می دهد ۱۳.۵ هزار واحد مسکونی خرید و 
فروش شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، به ترتیب ۹.۲ 

و۷ درصد کاهش یافته است.
اما متوسط قیمت در تهران ۶.۹۷ میلیون ناموت گزارش شده که نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۷.۱ و ۵۴.۲ درصد افزاش یافته است. 
تنها در ماه مورد گزارش، قیمت مسکن شهر تهران ۴۶۰ هزار ناموت رشد 

را به ثبت رسانده است.
به دنبال پرش یکباره قیمت، معامالت پس از آن که در اردیبهشت ماه 
۱۶.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت، در خردادماه 
و تیرماه به ترتیب ۳.۱ و ۷ درصد کاهش یافت. همچنین در خردادماه 

و تیرماه، خرید وفروش ۲۲ و ۹.۲ درصد تنزل کرد.
از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که روند تغییر مسیر خانوارهای 
ادامه  قدیمی ساز  واحدهای  به سمت  پایین  و  متوسط  مالی  توان  با 
دارد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک 
عمر بنا حاکی از آن است با وجودی که واحدهای تا پنج سال ساخت با 
۴۳.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند، سهم مذکور در 
مقایسه با تیرماه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم 

واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال، ۴.۲ درصد افزوده شده است.
که  شده  انجام   ۵ منطقه  در  مبایعه نامه  قراردادهای  تعداد  بیشترین 
۱۳.۲ درصد از خرید و فروش ها را به خود اختصاص داده است. بعد 
از آن مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با ۹ و ۷.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار 
 ۱۰ به  مربوط  تیرماه  در  معامالت  کل  از  درصد   ۷۱ مجموع  در  دارند. 
منطقه  ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۱، ۱۵، ۸، ۷ و ۱۱ بوده و در ۱۲ منطقه  باقی مانده 

۲۹ درصد از کل قراردادها منعقد شده است.

۱۵.۱ میلیون  با میانگین   ۱ به منطقه  بیشترین متوسط قیمت مربوط 
 ۱۸ منطقه  به  میلیون ناموت   ۳.۱ با  قیمت  میانگین  کمترین  و  ناموت 
تعلق دارد. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۵.۲ و 
۳۶.۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد متوسط قیمت را نیز 
منطقه ۵ با ۷۱.۸ درصد و کمترین میزان رشد را منطقه ۱۲ با ۱۴.۸ درصد 

تجربه کرده است.
معامالت  تعداد   ۱۳۹۷ سال  نخست  ماهه  چهار  در  کلی  طور  به 
بالغ  به ۵۲.۶ هزار واحد مسکونی  تهران  آپارتمان های مسکونی شهر 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن ۱.۷ درصد افزایش 
واحد  مربع  متر  یک  قیمت  متوسط  چهارماه  این  در  می دهد.  نشان 
مدت  به  نسبت  که  بوده  ناموت  میلیون   ۶.۲۵ تهران  شهر  مسکونی 

مشابه سال قبل ۴۱.۳ درصد افزایش یافته است.

منبع:ایسنا

تفسیر  این  به  را  او  گفته   برخی  گرچه   
کردند که منظور دالرهایی بوده که توسط 
ادعا  این  اما  است،  شده  خارج  مسافران 
جور  ایران  آماری  حساب وکتاب  با  هرگز 
درنمی آید، زیرا مسافران در طول یک سال 
هم رقمی به مراتب بسیار کمتر از این عدد 
از ایران خارج می کنند و حاال چگونه است 
که عددی نزدیک به درآمد نفتی یک سال ظرف »دو – سه ماه« 
اعتقاد  دولت  سخنگوی  نوبخت،  محمدباقر  است؟  شده  خارج 
دارد که این پول ها صرف خرید ملک در کشورهای خارجی شده، 
البته آمارهای جهانی هم نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری 

ایرانی ها در امالک خارج از ایران 2,5 برابر شده است.
مجید سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی هم 
هروقت  زیرا  است،  سرمایه  فرار  از  ناشی  عددها  این  می گوید 
اوضاع اقتصادی خراب می شود، عده ای به سرعت پول های شان 

را از ایران توسط صرافی ها خارج می کنند.
پیش  هم  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  البته 
از این گفته بود در دولت محمود احمدی نژاد 22  میلیارد توسط 
عده ای و ظرف کمتر از 18 ماه از ایران خارج شد و به بهانه کنترل 

بازار ارز در اختیار صرافی های خارج از کشور قرار داده شد.
با این حال دانستن این که آنها که بودند و اینها که هستند، در 
دقیق  گزارش های  و  با شفافیت  میانه ای  که هیچ  ایران  اقتصاد 

ندارد، به سختی میسر است.
سفرهای خارجی ایرانی ها مشکل ساز نیست

اما درحالی ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی سفرهای خارجی 
کمیسیون  رئیس  که  می داند  ارز  بازار  التهابات  اصلی  عامل  را 
بیش  ما  ارزی  منابع  می گوید  ایران  بازرگانی  اتاق  سرمایه گذاری 
از مصارف ارزی است و نباید سفرهای خارجی ایرانی ها مشکلی 

برای آن ایجاد کند.

به گفته او، سفرهای خارجی ایران چندان غیرمتعارف نیست و در 
مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر حتی کمتر است.

سرانه هر ایرانی از فرار سرمایه چقدر است؟
بازرگانی  اتاق  سرمایه گذاری  کمیسیون  رئیس  سلیمی،  مجید 
دراین باره می گوید: فرار سرمایه از ایران اتفاق جدیدی نیست و 
هرگاه که پایه پولی ایران تضعیف می شود، عده ای به دلیل ترس 
از شرایط و مشکالت سیاسی پول های خود را در قالب ارز از کشور 

خارج می کنند.
ایران  میلیونی   80 به جمعیت  را  دالر  30میلیارد  اگر  او می گوید 
تقسیم کنیم، سرانه هر ایرانی 375 دالر دالر خواهد شد که رقم 

بسیار کمی است.
او ادامه می دهد: بخشی از خروج سرمایه از طریق صرافی صورت 
گرفته اما بخش دیگر مربوط به فعالیت های اقتصادی است که 
بعد  اگر  به عنوان مثال  وارد کشور نشده است.  از آن  ارز حاصل 
را در  از فروش محصول خود  ارز حاصل  از صادرات، صادر کننده، 
داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرآیند شکل می گیرد.

به گفته این فعال بخش خصوصی برخی از ایرانیان در ماه های 
گذشته که نگرانی ها در رابطه با خروج ترامپ از برجام بیشتر و 
آینده اقتصادی ایران تیره و تار شده بود، سرمایه های خود را از 
طریق صرافی ها به خارج از کشور منتقل کرده و نسبت به خرید 
ملک در کشورهای همسایه ایران و حتی کشورهای اروپایی اقدام 

کردند.
مقاصد جذاب سرمایه گذاری برای ایرانی ها

نظرسنجی  سال  که  در شرایطی مطرح می شود  اما  گفته ها  این 
گذشته شرکت ترانیو نشان می دهد که تعداد شهروندان ایرانی که 
در بازار ملک خارج از کشور سرمایه گذاری کرده اند، دو و نیم برابر 
بیشتر از قبل شده است و پیش بینی می شود که این روند صعودی 
ادامه داشته باشد. ترکیه یکی از مقاصد اصلی فرار سرمایه های 
بومی کشور بوده. براساس برآورد موسسه آمار ترکیه، شهروندان 

ایرانی در  سال 2017، بالغ بر 792 واحد مسکونی خریداری کرده اند 
کشور  این  در  خارجی ها  خریدهای  کل  درصد    3,5 رقم  این  که 
داده  2016 رشد نشان  به  سال  19  درصد نسبت  رقم،  این  است. 
بریتانیا،  خلیج فارس،  کشورهای حاشیه  و  ترکیه  بر  عالوه  است. 
آلمان، سوییس و فرانسه هم میزبان سرمایه های هموطنان مان 
شرکت  داده های  براساس  که  است  این  توجه  جالب  هستند. 
امالک راکستون، امالکی که ایرانی ها در لندن خریداری می کنند 

معموال قیمتی بین یک میلیون پوند تا 30  میلیون پوند دارد.
پی  در  بود  کرده  پیش بینی  راکستون  دو  سال پیش هم شرکت 
رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها، ایرانی های متمول تا  سال 
بازار مسکن لندن سرمایه گذاری  2025، حدود 6  میلیارد پوند در 
یا  1500فرد  تا   1000 حدود  برآورد،  این  براساس  کرد.  خواهند 
خانواده ایرانی که ثروتشان از 2  میلیون پوند بریتانیا بیشتر است 
در این سرمایه گذاری ها شرکت می کنند. براساس این گزارش، در 
میان خریداران، 65 فرد یا خانواده ایرانی ثروتشان از 70 میلیون 

پوند بیشتر است و 4 میلیاردر هم در لیست وجود دارد.
خروج سرمایه  سال 96 ایران 27 میلیارد دالر شد

صندوق بین المللی پول در گزارشی برآورد خروج سرمایه در  سال 
در حالی  رقم  این  کرد.  اعالم  دالر  میلیارد    27 را حدود  ایران   96
بانک  بین المللی پول پیش بینی شده است که  از سوی صندوق 
مرکزی آمار مربوط به حساب سرمایه در دی ماه  سال 96 را حذف 

کرده است.
خروج دالر در دولت های قبل

کشور  از  ارز  خروج  درباره  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
می گوید: مقامات دولت حسن روحانی پیش از این دولت سابق 
را متهم کرده بودند که »به بهانه کنترل بازار« میلیاردها دالر ارز را 
از کشور خارج و یا به »چندصراف خاص« واگذار کرده است. از 
جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، پیش از این 
چندین بار اعالم کرده بود که در دولت سابق »ظرف کمتر از 18 
ماه، حدود 22  میلیارد دالر ارز به بهانه این که می خواهند قیمت 
بازارهای  در  و  خارج شده  کشور  از  کنند،  کنترل  داخل  در  را  آن 

استانبول و دوبی به فروش رسیده است.«
منبع : شهروند

1300 ملک در دوره قبل شهرداری در دست اشخاص حقیقی و حقوق قرار گرفته 
مدیریت  پژوهش های  ارائه  نشست های  سلسله  در  حبیب زاده  افشین  است 
کردن  بی انگیزه  کرد:  اظهار  شهری(  مدیریت  در  تخلف  و  رانت  )پدیده  شهری 
نیروهایی که تصمیم گرفته اند در شهر آبادانی ایجاد کنند از روش هایی است که 

برخی استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه فساد یکی از عواملی است که این افراد را بی انگیزه 
می کند و این در حالی است که برخی از افراد سوء استفاده هایی از موقعیت های 

سیاسی و اقتصادی می کنند و این امر مانع بزرگی برای پیشرفت کشور است. 
در  و  بی اعتمادی مردم شده  باعث  کرد: فساد  تهران تصریح  عضو شورای شهر 
همین ارتباط مدیریت شهری در این دوره اعم از شورا و شهرداری، تمام تالش 

خود را برای امور مرتبط به شهروندان گذاشته است.
حبیب زاده با بیان اینکه مدیریت شهری در این دوره مبارزه با فساد را یکی از 
ارتباط استقرار  از کارها در این  رویکردهای خود عنوان کرده است، گفت: یکی 
خزانه متمرکز در مجموعه مدیریت شهری است به طوریکه درآمدهای شهرداری 

در این خزانه واریز و سپس براساس برنامه و بودجه تقسیم می شود.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات شهرداری در این دوره این است که قراردادهای 
باالی یک میلیارد ناموت و زیر یک میلیارد ناموت در سامانه شفافیت ثبت و ضبط 

می شود که این امر می تواند از فساد و رانت جلوگیری کند.
عضو شورای شهر تهران گفت: یکی از مسائلی که در این دوره شورای شهر به طور 
جدی پیگیر آن است بحث امالک است، به طوریکه 1300 ملک در دست اشخاص 
حقیقی و حقوقی قرار گرفته است که این امالک از یک واحد آپارتمان گرفته تا 

یک ملک کامل است و اقداماتی در این راستا شروع شده است.
آن  ابعاد  رسانه ای شدن  به  عالقه ای  تهران  البته شورای شهر  گفت:  حبیب زاده 
که  است  گرفته  صورت  زمینه  این  در  قضایی  پیگیری های  اکنون  هم  و  ندارد 

ان شاءاهلل بعدًا نتیجه آن اعالم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ارمغان ،ترکان در  نشست 
خبری  درمورد  دلیل نوسانات ارزی و راهکار 
ریشه  کرد:  اظهار  بخش،  این  برای  دولت 
جریانات اخیر ارزی این است که یک سلیقه 
که  داشته  وجود  ایران  در  همیشه  اقتصادی 
سعی می کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد و 

همیشه هم شکست خورده است.
7000تومانی  مثاًل  که  اآلن  تا  7تومانی  دالر  از  این که  یادآوری  با  وی 
نگه  ارزان  داد:  توضیح  اتفاق  این  دالیل  تشریح  در  بوده،  این گونه 
داشتن قیمت ارز با فشار سیاسی غیرممکن است. وقتی سطح عمومی 
قیمت ها افزایش می یابد اگر ارز را ارزان نگه داریم واردات ارزان شده و 
تولید داخلی گران می شود و این موجب شکست تولید داخل می شود.

وی تصریح کرد:  این موضوع در مقاطع مختلفی اتفاق افتاده که یک 
بار آن در دولت کنونی بوده است. در دولت قبلی هم اتفاق افتاد و نرخ 
ارز ــ دالر ــ از 950 ناموت به 1200 ناموت، بعد به 2400 ناموت و 3700 
ناموت افزایش یافت. دوباره بانک مرکزی کوشش کرد با سرکوب قیمت 
ارز،  نرخ ها را پایین نگه دارد. این فشار متراکم شد و متراکم شد تا در 

نهایت نتوانستند آن را نگه دارند، از ضامن در رفت و قیمت ها َپرید.
*تأخیر بانک مرکزی در تک نرخی کردن ارز

رئیس هیئت مدیره شستا اظهار کرد:  باید بپذیریم ارز یک کاالست، 

وقتی سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد نرخ ارز نیز باید با شیب 
داخلی  تورم  و  تورم خارجی  نرخ  مابه التفاوت  که  ــ  ــ مالیمی  کمی 
است آرام آرام افزایش یابد. اگر این گونه نشود متراکم شده و چنین 

اتفاقاتی روی می دهد.
ترکان درباره تک نرخی کردن ارز نیز گفت: سال اقدام تک نرخی کردن 
ارز سال 93 بود؛ به نظرم بانک مرکزی در تک نرخی کردن تأخیر کرد که 

منجر به این حادثه شد.
وی در عین حال با بیان این که »نباید اسم این کار را تک نرخی کردن 
ارز بنامیم«، افزود:  »این اواخر تقاضاهای جدیدی برای ارز پیدا شد از 
جمله تقاضا برای انتقال سرمایه، مثاًل در کشورهای همسایه ایران ویال 
برای ایرانیان عرضه می کنند، یعنی این که کسی اینجا )ایران( خانه اش 
را بفروشد ریال خود را تبدیل به ارز کرده و دالر ارزان بگیرد و مثاًل در 

گرجستان ، ترکیه یا آذربایجان خانه بخرد«.
وی با طرح این پرسش که »آیا ما باید از تقاضا برای انتقال سرمایه 
است.  ایران  اقتصاد  به ضرر  »این موضوع  کرد:   تأکید  کنیم«  حمایت 
در بخش های دیگر نیز تقاضا برای پس انداز است؛ عده ای از وضعیت 
تورمی ترس دارند و می خواهند پس اندازهای ارزی داشته باشند. آیا 
باال می رود که  ارز  برای  تقاضا  اینجاست که  ارز بدهیم.  اینها  به  باید 

حریف آن نیستیم«.
را  ارز 4200تومانی رفت و آن  بنابراین دولت به سمت  ادامه داد:  وی 

برای واردات کاال و نیازهای کشور تعریف کرد و گفتند »این ارز را نه به 
انتقال سرمایه می دهیم و نه پس انداز«.

مشاور رئیس جمهوری بیان کرد:  در حال حاضر دولت تالش می کند در 
مقابل ارزی که به متقاضی می دهد، کاال یا خدمات وارد شود. البته در 
این هم هزار جور کلک و حقه بازی وجود دارد چون ارز را می گیرند و 

کاال را به نرخ ارز 8000تومانی می فروشند.
*کالهبرداری ارزی برخی واردکننده ها

ترکان با ابراز این که »ارز نداده ایم یک سری کالهبردار جیب خودشان 
را ُپر کنند و مردم جنس را با دالر هفت، هشت هزار تومانی خریداری 
حمایت  سازمان  از  استفاده  با  اآلن  باید  دولت  کرد:  اظهار  کنند«، 
داده  که  برای دالرهایی  قاطع  نظارت  تولیدکننده یک  و  مصرف کننده 
اعمال کند. وی گفت:  باید کاالی دالرهایی که دولت به نرخ ارزان داده 
در  عده ای  باشد  قرار  اگر  برسد.  مردم  به دست  ارزان  قیمت  با  است 
اینجا کالهبرداری یا سودجویی کنند به نظرم باید با اینها بدون گذشت 

برخورد شود، چون خسارت این را مردم می بینند.
شرکت  توسط  همراه  تلفن  واردات  درباره  تسنیم  به  واکنش  در  وی 
دام و طیور افزود: اصاًل معلوم نیست موبایل های واردشده، کجاست. 
این موبایل هایی که آقای وزیر اعالم کرد، کجا هستند؟ کجا برده اند؟ 
به چه قیمت فروخته اند؟ این موبایل ها را به قیمت بازار آزاد می فروشند 

اما دالر آن را با نرخ 4200تومانی از دولت گرفته اند.
برای  مکانیسمی  چه  دولت  که  تسنیم  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
سازمان  و  کننده  مصرف  حمایت  سازمان  یکی  گفت:  دارد،  نظارت 

مالیاتی نیز یکی دیگر است.
*دارایی های موهوم بانک ها

مشاور رئیس جمهوری همچنین با بیان این که اصل موضوع از چیزی 

به نام »افزایش نقدینگی« آغاز شد، اظهار کرد: بانک ها به سپرده های 
مردم سود مثاًل 20درصدی می دهند، اما بانک ها بیش از 7 درصد سود 

خلق نمی کنند.
ترکان با طرح این پرسش که بانک ها بقیه نرخ سود را از کجا تأمین 
باقیمانده سود موهوم است. عبده تبریزی  این  می کنند، تصریح کرد: 
از دارایی های  ــ مشاور وزیر راه و شهرسازی ــ می گوید یک بخش 
بانک ها موهوم است به خاطر این که بانک ها هر 100تومانی که از مردم 
برای سپرده گذاری می گیرند به تسهیالت نمی دهند. بابت معوقات و 
از 100 ناموت به  هزار جور درد و مرض دیگر که دارند بخش کوچکی 

تسهیالت اختصاص می یابد.
وی با تأکید دوباره بر این که متوسط سود تولیدشده بانک ها 7 درصد 
مابه التفاوت  که  است  درصد   20 پرداخت شده  کرد: سود  بیان  است،  
این ارقام از ترازنامه بانک ها ــ فروش دارایی ها ــ کم می شود. وقتی 
این ــ دارایی ها ــ کم می شود افزایش نقدینگی پیدا می شود که یک 

نقدینگی مهارنشده است.
*انتقاد از عرضه سکه برای جمع آوری نقدینگی

وی با انتقاد تلویحی از برنامه بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی،  
گفت:  راه حل این نقدینگی عرضه ارز و سکه نیست، از سوی دیگر اگر 
نکته توجه شود که  این  به  باید  یابد  افزایش  نقدینگی  بگوییم سود 
هرچه سود بانکی افزایش یابد ضد تولید است. وقتی سود بانکی مثاًل 
مواد  مانند  نامشروع  کارهای  به جز  تولیدی  هیچ  می شود  درصد   28
مخدر سود ندارد. کدام صنعت را سراغ دارید 28 درصد سود داشته 

باشد؟ پس چه چیزی سود دارد؛ کالهبرداری  و داللی.
در  کشور  اقتصاد  بر  مؤثر  و  مفید  مشاغل  کرد:بنابراین  اظهار  وی 

نرخ های بانکی باال به انزوا می روند و نزول خواری سود دارد.

1300 ملک در دوره قبل این 30 میلیارد دالر را چه کسانی برده اند؟
شهرداری در دست اشخاص 

حقیقی و حقوق قرار گرفته است

مشاور روحانی: ارزان نگه داشتن ارز ممکن نیست


