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 ۷۱ درصد اشتغال سال ۹5 

2 فاقد بیمه اجتماعی است 

 درآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی دولت 

۹ از شماره گذاری خودرو 

 عواقب نرخ 

3 سود باالی بانکی 

 افزایش ۱2۰ درصدی تجارت 

۱۱ ایران و ویتنام 

تامین اجتماعی 
پیشگام در پاسخگویی 

و مشتری مداری
 عادل عالیی*

از  ای  مجموع��ه  را   پاس��خگویی 
روابط اجتماعی تعریف می کنند که براس��اس آن 
سازمان ها برای توضیح و توجیه رفتار کارکنان و 
مسئوالن خود با دیگران احساس تعهد می کنند، 
به عبارت دیگر کارکنان و مدیران یک س��ازمان 
مسئولیت های قانونی)حقوق و وظایف( خود را 
شناخته و پذیرفته باشند و جز بر اساس آن عمل 

نکنند.
پاس��خگویی، یکی از راه ه��ای ایجاد اعتماد 
عمومی است و در حقیقت نوعی ارائه گزارش است؛ 
گزارش��ی که اطالعات را در زمان، مکان و ش��کل 
مناسب در اختیار ذینفعان س��ازمانی قرار می دهد. 
همچنین شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب 
می کند و باعث می شود کیفیت کار تضمین و همواره 
 در پی بهبود کارکردها و مأموریت های خویش باشند.

رهبر معظم انقالب می فرمایند: »پاس��خگویی یک 
مفهوم غربی نیس��ت؛ یک مفهوم اس��المی اس��ت. 
بعض��ی ه��ا از هر چیزی خوشش��ان بیاید، س��عی 
می کنند آن را به گونه ای به ف��رآورده های افکار و 
مدنیت غربی منس��وب کنند. نه، پاس��خگویی یک 
 حقیقت اس��المی است؛ این همان مسئولیت است.«

یک��ی از روزه��ای نامگذاری ش��ده در هفته تامین 
اجتماعی با عنوان »تأمین اجتماعی، پاس��خگویی 
و مش��تری م��داری« اس��ت، س��ازمان ب��ه عنوان 
بزرگ ترین و محوری ترین نهاد بیمه ای اجتماعی 
کش��ور و تاثیرگذار در امنیت اجتماعی و برقراری 
عدال��ت اجتماع��ی قطع��ا بای��د در ح��وزه کاری 
 خود، به نیمی از جمعیت کش��ور پاس��خگو باشد. 
پاس��خگویی در بخش مراجعات حضوری مردم به 
واحد های بیمه ای و درمانی براساس منشور اخالقی 
تدوینی توام با احترام و حفظ کرامت انسان ها و با اصل 
قرار دادن صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهربانی و 
ارائه خدمت در سریع ترین زمان ممکن تعریف شده 
است. ارتباط مستمر مدیران استانی در سطح اجرا و 
تماس با مردم، برنامه مالقات های مردمی به صورت 
 هفتگی از دیگر اقدام های پیش بینی ش��ده اس��ت. 
گ��زارش دس��تگاه ه��ای نظارت��ی حاکی اس��ت 
از لح��اظ س��المت اداری و پاکدس��تی کارکن��ان 
دارن��د. ق��رار  اول  ه��ای  رتب��ه  در   س��ازمان 

از حیث شفافیت که یکی ازاصول »حکمرانی خوب« 
بیمه های اجتماعی تعریف شده است، سایت سازمان 
با اطالع رسانی بهنگام و موثر اقدامات و فعالیت های 
سازمان را در ابعاد مختلف پوشش داده و با نگاهی به 
تعداد مراجعات به نظر می رسد جایگاه خود را در بین 
مخاطبان سازمانی کامال پیدا کرده است. آمار مراجعان 
 در خرداد ماه بیش از یک میلیون نفر ثبت شده است. 
گفتنی اس��ت؛ که اطالع رس��انی به بیمه ش��دگان و 
کارفرمایان و مس��تمری بگیران از طریق نش��ریات 
تخصص��ی تامین و آتیه، تهیه کتب و بروش��ورهای 
الزم ب��رای آش��نایی ذی نفعان س��ازمانی با حقوق 
قانونی خود، تدوین و انتش��ار نش��ریه طنز »لبخند 
تامین« در راس��تای افزایش و ارتقای آگاهی مردم 
و انع��کاس انتق��ادات و پیش��نهادات مخاطب��ان از 
 سازمان به مدیران ارشد س��ازمانی، آگاهی بخشی 
معاونت های تخصصی، فرهنگی و اجتماعی با تهیه و 
ارائه خبرهای سازمان به منظور ارائه اطالعات الزم 
به مخاطبین، بخش��ی از این اقدامات در چارچوب 

پاسخگویی می باشد.
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 دولت تحول ساز 
و لزوم صبر و بردباری

 دکتر علی تابش*
دول��ت دوازدهم بای��د دولتی تحول س��از 
باش��د و با ریش��ه کن کردن نرخ ه��ای نجومی 
 سود و رهاندن جامعه از چنگال سلطنت خوش 
سرمایه های راکد، تحولی عظیم در اقتصاد کشور 
ایجاد کند و امید کس��انی که ب��ی صبرانه انتظار 
واماندگی و شکس��ت این دول��ت در مواجهه با 

بحران اقتصادی کنونی را دارند نا امید کند.
اکن��ون که رهب��ری به تأکید آق��ای روحانی 
را مس��ئول باید ها و نبایدهای درخواس��تی ایشان 
ب��رای حل معض��الت اقتص��ادی معرف��ی کردند، 
دول��ت باید با ش��جاعت این مس��ئولیت خطیر را 
تص��دی کن��د و با ابت��کار عمل گامه��ای بزرگی 
 در جه��ت نابودی ریش��ه ه��ای بحران ب��ردارد. 
دول��ت برای انجام این مهم بیش از 90 درصد ابزار 
الزم را در اختی��ار دارد و نمی تواند س��ایر نهاد ها 
را مقص��ر عدم ایجاد این تح��ول معرفی کند، مگر 
اینک��ه در عمل با سیاس��ت های تحول س��از وی 
مخالف��ت و ممانعتی صورت پذی��رد. دولت تحول 
س��از می تواند با ریشه کنی نرخ های نجومی بهره 
 که بیش از 30 س��ال اس��ت گلوی اقتصاد ایران را 
می فشارد نامی نیکو از خود باقی بگذارد و تحسین 
حتی لج��وج ترین منتقدین را برانگیزد. اگر رئیس 
جمهوری و قوه مجریه مس��ئول باید و نباید های 
اقتصاد است پس چه باک؟ بگذار رئیس جمهوری 
محترم پاش��نه ها را باال کش��د و 3 علت ریشه ای 
بحران یعنی 1- غیر واقع��ی بودن ارزش پول، 2- 
نرخ های نجومی بهره، و 3- بیکاری را مس��تقیمًا 
مورد حمله قرار دهد. در این راس��تا دولت قطعاً با 
مخالفت های زیادی بخصوص از سوی گروه هایی 
که منافع کثیرش��ان به تداوم وضعیت آشفته کنونی 
گره خورده روبرو خواهد شد، اما تأکیدات رهبری 
نشان داد که شخص آقای روحانی در مواجهه با این 
 گروه ها از پشتیبانی رهبری برخوردار خواهد بود. 
در اولی��ن قدم دولت که بزرگترین عرضه کننده ارز 
به بازار اس��ت باید سیاست 20 ساله ارزان فروشی 
ارزهای بیت المال را خاتمه دهد و نرخ ارز را واقعی 
کند. این ارزان فروشی یارانه بسیار پر هزینه است 
که دولت های چپ و راس��ت م��ا داده اند و منافع 
زیادی برای قشرهای مختلف جامعه داشته است اما 
اشکالش این است که مردم متناسب با ثروت شان 
از آن به��ره می برند که به معن��ی توزیع ناعادالنه 
 ث��روت ملی متناس��ب با ث��روت آح��اد جامعه و 
 علت العلل توسعه سریع اختالف طبقاتی در کشور است.

بنا به برآورد محتاطانه ما ارزش واقعی دالر در حال 
حاض��ر بیش از 11000 تومان اس��ت با این حال 
دولت می تواند با استفاده از آمار دقیقی که در مورد 
تورم کشور طی 20 س��ال گذشته و عوامل متعدد 
دیگ��ر دارد، این نرخ را دقیق��اً تعیین نماید.در گام 
دوم دولت باید نرخ بهره را در کش��ور به کمتر از 5 
درصد در سال برساند و در این جهت نباید به هیچ 
وجه از اینکه کس��انی پول های خود را از بانک ها 
خ��ارج کنند و یا بانک های کش��ور ورشکس��ت 
ش��وند بهراس��د. ما چه کم از پاکس��تان و عراق و 
ترکیه داریم که بخواهیم همچنان زیر یوغ نرخهای 
 نجومی بیس��ت و اندی درصدی دست و پا بزنیم؟

اما اتخاذ دو گام گذشته خود بخود گام سوم را هم 
که همانا ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است بشدت 

تسهیل می کند.
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وزیر نیرو اعالم کرد

 توقف ساخت
۵۰ سد در کشور
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 وزیر ارشاد در همایش چشم انداز 
تئاتر استان  ها عنوان کرد

 نقش تئاتر 
در ارتقای سبد فرهنگی 

کانون  های اجتماعی

روایت آماری جدید بیکاری؛

 ۷میلیون بیکاری 
که نه مدرک دارند نه مهارت

بررسی ها نشان می دهد، بین 35 تا 3۸ درصد 
جوانان غیرشاغل کشور در حال تحصیل یا کسب 

مهارت نیستند... 
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واگذاری 1۰۰میلیارد دالر سرمایه صنعتی ایران

 انتقاد دوباره آخوندی 
از فرآیند خصوصی سازی

وزیر راه و شهرسازی می گوید: در واگذاری 
شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی ...
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 ۹۰۰ فعال اقتصادی
 تیم دولت 

را ارزیابی کردند؛

طیب نیا 
و حجتی 

 موفق ترین 
 سیف 

و نعمت زاده 
ضعیف ترین 

ای کاش که این سقف کوتاه نبود !
 کل ثروت نفت و گاز کشور، به عنوان چهارمین دارنده نفت و دومین دارنده ذخائر گازی جهان

صفحه 2 برابر است با خروج 10 سال نخبگان از کشور.

صفحه 12

س��خنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت 
برادر رئیس جمهور گفت: چندین مورد از این فرد 
تحقیق ش��د؛ دیروز برای ایش��ان قرار تامین صادر 
و چون تامین نش��ده به زندان معرفی ش��ده اس��ت. 
 به گزارش تفاهم، غالمحس��ین محس��نی اژه ای در 
صد و چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران 
با اش��اره ب��ه قتل اتنا اصالنی گف��ت: پس از اعالم 
 مفقودی، دس��تگاه های مختلف ش��روع به بررسی 
م��ی کنند ام��ا در مرحله اول م��وردی حاصل نمی 
شود.وی افزود: بعد از این مرحله به فردی مشکوک 
می ش��وند و این فرد بازداش��ت می ش��ود. در این 
مرحله متهم به همس��ر خود پی��ام می دهد که مواد 
مخدر در فالن جا هست، جابه جا کنید. همسر این 
ف��رد موضوع را با تیم تحقیقات در میان می گذارد 
و از این طریق به جنازه می رسند.محس��نی اژه ای 
تصری��ح کرد: این متهم به م��ورد دیگری که به قتل 
رس��انده بود، ه��م اعتراف می کند اما هنوز جس��د 
این مقتول کش��ف نشده است.س��خنگوی دستگاه 
قضا افزود: امیدواریم هر چه زودتر پرونده بررسی 
و حکم صادر شود.غالمحس��ین محسنی اژه ای با 
بیان اینکه در س��نوات گذش��ته به ویژه از سال 9۴ 
و 95 اقدام��ات فرهنگی در قوه قضائیه به ویژه در 
سازمان زندانها پیگیری شده است، گفت: برای 30 
نفر از محکومان به اعدام به دلیل حفظ قرآن مجید، 
تقاضای تخفیف مجازات داده شده است.سخنگوی 
دس��تگاه قض��ا در ادام��ه و در خص��وص برخورد 
ب��ا کارچاق کن ه��ا، گفت: اخیرا برخی رس��انه ها 
اعالم کردند 15هزار میلیارد ارزش کارچاق کن ها 
بوده که این مبلغ 15میلیارد اس��ت.وی افزود: یکی 
از عوام��ل دو تابعیتی و تابع آمریکا و یک کش��ور 

دیگر که نفوذی بود، به ایران وارد ش��ده بود که این 
فرد دس��تگیر و به دادگاه رفت. در دادگاه بدوی هم 
به ده س��ال زندان محکوم شد.محس��نی اژه ای در 
ادامه با اش��اره  به بازدید 50 س��فیر از زندان اوین 
گفت: این افراد از بازدید از اوین خرس��ند بودند اما 
متاس��فانه برخی از افراد ضد انقالب این بازدید را 
مورد تفسیر خود قرار دادند که باید برایشان تاسف 
خورد.س��خنگوی دستگاه قضا در خصوص موضع 
دس��تگاه قضا نسبت به تش��کیل مرکز ملی حقوق 
 ش��هروندی در دول��ت گفت: هیات های��ی از زمان 
آیت ا... ش��اهرودی دستور العمل هایی در رابطه با 
ستاد حقوق شهروندی مطرح شد.البته منظور رئیس 
قوه قضائی��ه در رابطه با م��وازی کاری بوده،با این 
حال قوه قضائیه از احقاق حقوق شهروندی استقبال 
می کند.محسنی اژه ای در خصوص اظهارات اخیر 
دبیر کارگروه تعیی��ن مصادیق محتوای محرمانه در 
رابطه با فیلتر نش��دن هش��ت هزار کانال و سخنان 
وزیر ارتباط��ات در رابطه با این اظهار نظر و اینکه 
آیا مقام قضایی می تواند درخواس��ت فیلتر شدن را 
داشته باش��د، گفت: همه موافق سامان دهی فضای 
 مج��ازی هس��تند. مرجع ع��ام یعنی دس��تگاه قضا 
می تواند به جرائم رخ داده در فضای مجازی ورود 
کن��د و این جز وظایف ذاتی قوه قضائیه اس��ت.وی 
افزود: در رابطه با فض��ای مجازی، قانون کارگروه 

تعیین مصادیق محتوا محرمانه را هم پیش بینی کرده 
که از دولت و قوه قضائیه درآن عضو هس��تند و اگر 
قرار باشد تصمیمی در این رابطه گرفته شود مربوط 
به همان کارگره است.وی افزود: اعضای بیشتری از 
دولت در این کارگروه عضو هس��تند و ممکن است 
موضوعی مطرح شود و دولتی ها به آن رای ندهند. 
گاه��ی پیش می آی��د که با توجه ب��ه فوریت یک 
موضوع جلسه آنی برگزار شود.محسنی اژه ای در 
پاسخ به این سوال که یکی از مسئوالن دولت نهم و 
دهم و بیانیه ای که رئیس جمهور سابق اعالم کرده 
و اینکه آیا پرونده فساد مالی است یا اداری و اینکه 
آیا بیانیه علیه مقام قضایی قابل تعقیب است؟ گفت: 
احمدی نژاد نامه سرگشاده ای خطاب به ملت نوشتند 
که بخش عمده آن و اظهار نظرها خالف واقع است. 
ایشان مثل همیشه از خود متهم یا کس دیگر چیزی 
شنیده و آن را بیان کرده است. بخش هایی از آن قابل 
تعقیب است.وی افزود: بخشهای دیگر این بیانیه جای 
جواب دادن دارد.محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از 
اش��کاالتی که به قوه قضائیه می گیرند این است که 
چرا اطالع رسانی شما ضعیف است. ما بنا نداریم همه 
مطالب را بیان کنیم. از زمانی که قانون تصویب شده 
به ما اجازه نمی دهد که همه موارد را بگوییم.محسنی 
 اژه ای اف��زود: در قان��ون جدی��د مرتب��ط با تصویر 
قانون گذار پیش بینی کرده که با پیشنهاد دادستان و 

اجازه رئیس قوه قضائیه تصویر متهم اعالم شود.وی 
افزود: احمدی نژاد در این بیانیه گفته که اتهام ایشان 
این بوده که در یک مصوبه دولتی 300 میلیون تومان 
توزیع کرده که این یک مصوبه است. اختالس،تبانی 
و برخی تخلفات مالی و جمله اتهاماتی است که باید 
بررسی شود.سخنگوی دستگاه قضا افزود: چیزی در 
ح��دود 2 میلیون یورو وجه نقد در اختیار متهمی از 
همی��ن مجموعه بوده اس��ت.وی درخصوص صدور 
حکم جلب فردی که اخیرا بازداشت شده است گفت: 
2۴ اس��فند این فرد احضار شده و مامور ابالغ اعالم 
کرد در این تاریخ در آدرس اعالم شده متهم حضور 
نداشت. قرار شده است از مانور ابالغ تحقیقات الزم 
 انج��ام ش��ود.وی گفت: گاهی مام��ور ابالغ مراجعه 
می کند و با وجود اینکه آدرس درس��ت اس��ت اما 
می گویند فرد مورد نظر نیست.محسنی تصریح کرد: 
ایش��ان 2 وکیل داشتند که همین ها کفیل وی شدند. 
البته به این فرد ارفاق شده است که وکال کفیل شدند.

سخنگوی دس��تگاه قضا اظهار داشت: کفیل این فرد 
حاضر به امضای صورت جلس��ه نش��ده اس��ت. در 
مرحله ای هم این فرد احضار می شود اما نمی آید و 
بعد از این جلب می شود. وی در خصوص بازداشت 
برادر رئیس جمه��ور گفت: چندین مورد از این فرد 
تحقیق ش��د دیروز برای ایش��ان قرار تامین صادر و 
چون تامین نش��ده به زندان معرفی ش��ده است.قرار 
بازداش��ت موقت نیس��ت؛ قرار تامین است و هرگاه 
وثیقه تامین شود، آزاد می شود.سخنگوی قوه قضائیه 
در خصوص پرونده و علت بازداش��ت فریدون مبنی 
بر اینکه آیا مرتبط با معوقات بانکی و یا مسائل مالی 
بوده است؟ گفت: این فرد معوقه بانکی نداشته است و 

مسائل مالی مطرح  بوده است.

منصور معظمی،معاون وزیر صنعت:

حال صنعت نساجی خوب نیست
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروس��ازان موظف به تس��ویه حس��اب قطعه سازان حداکثر 
در۴ماه هس��تند،گفت:فقط یک خودروس��از ای��ن تکلیف را رعایت نمی کند که آق��ای وزیر پیگیر آن 
هس��تند. منصور معظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص نوسازی تجهیزات صنعت نساجی 
گفت: قرار نیس��ت ما در تمام حوزه ها ورود کنیم.وی ادامه داد: به ما تکلیف کردند مش��کالت شرکت 
باف��ت بل��وچ را حل کنیم که ما ورود کردیم و در حال حاضر ماش��ین آالت را خریداری کرده و وارد 
کرده ایم.این مقام مسئول تاکید کرد: اما واقعیت این است که صنعت نساجی کشور حال خوبی ندارد. 
این صنعت نیازمند چند کار جدی برای بهبود است. نخستین کار این است که نوسازی در تجهیزات و 

ماشین آالت صورت پذیرد.
وی افزود: نکته دوم حمایت های دولت در مورد تعرفه ها اس��ت و نکته سوم هم این است 
ک��ه دولت به بخش خصوصی برای تامین منابع کمک کند.معظمی تصریح کرد: من به عنوان یک 
مصرف کننده پوش��اک و محصوالت نساجی می گویم سلیقه مشتری داخلی از مصرف تولیدات 
داخل به س��مت تولیدات خارجی رفته و این بس��یار خطرناک است. باید این سوال را پرسید که 
تولی��دات ترک چه مزیتی دارد که ما نمی توانیم در کارخانجات نس��اجی و پوش��اک داخل آن 
را تولید کنیم؟وی با اش��اره به سهم صنعت نس��اجی در صنایع کشور گفت: این صنعت به لحاظ 
پیچیدگی بس��یار ساده تر از صنایع دیگری است که ما توانستیم در آنها پیشرفت کنیم. پس حتما 
می توانیم در بخش پوش��اک هم مش��کالت را حل ک��رده و با س��رمایه گذاری هایی که صورت 
می دهیم بازارهای خارجی را هم به دس��ت بیاوریم. همانطور که در صنایعی مانند پتروش��یمی و 
قطعه س��ازی توانس��تیم این کار را انجام دهیم.رئیس هیات عامل ایدور تصریح کرد: علت اینکه 
در صنعت نس��اجی نتوانس��تیم بازارهای بین المللی را به دست بگیریم این است که این صنعت 
نتوانس��ته خ��ود را با تکنولوژی روز دنیا به روز کرده و در زمین��ه تولید و طراحی از دنیا عقب 

مانده است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی:

آگهی های تبلیغاتی همسو با سبک 
زندگی ایرانی - اسالمی نیست

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه آگهی و تیزرهای تبلیغاتی همسو با سبک زندگی ایرانی 
- اسالمی نیست، خواستار نظارت بر محتوای چنین برنامه هایی شد.

دکت��ر مجید ابه��ری دیروز در گف��ت وگو با خبرن��گار ایرن��ا، تبلیغ��ات را از ارکان اصلی تجارت 
و اقتص��اد و نیز جاذبه توس��عه کس��ب و کار دانس��ت و گفت: جهت دهی به س��لیقه های م��ردم و ذائقه 
 مصرف��ی آنها و آش��نایی جامعه با تولیدات کش��ور از اصلی تری��ن وظایف آگهی های تبلیغاتی اس��ت.

وی با بیان اینکه در جامعه ما تبلیغات به جای هدایت سلیقه ها به سمت تولیدات داخلی و پرهیز از تشریفات و 
مصرف گرایی نوعی تشویق به افزایش مصرف و باال بردن تنوع خرید هستند، تصریح کرد: به عنوان مثال دهها نوع 
 ماکارونی یا محصوالت مشابه مورد تبلیغ قرار می گیرند و مصرف کننده از نظر رفتاری دچار سردرگمی می شود.

ابه��ری تصریح کرد: بزرگ  نمای��ی، خلق نیازهای جدید و به تصویر کش��یدن زندگی آرمانی اصلی ترین 
 تکنیک هایی است که آگهی های بازرگانی با توسل به آنها تالش می کنند، مخاطبان خود را مجذوب  کنند.

این آسیب شناس اجتماعی گفت: اما ایجاد نیازهای کاذب و ولع مصرف بیشتر، مخاطبان را به یکی از حلقه های 
 تولید و مصرف بدل می سازد و باعث به خطر افتادن منزلت انسانی و شکل یافتن هویتی متفاوت او می شود.

دکت��ر ابه��ری اظه��ار ک��رد: اق��الم خارج��ی ک��ه ضرورت��ی نی��ز ب��رای رف��ع نیازه��ای اولی��ه مردم 
 ندارن��د ب��ه س��رعت در جامع��ه گس��ترش یافت��ه و ب��ه وی��روس بازرگان��ی تبدی��ل م��ی ش��وند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اخیرا مراکز خرید نیز در قالب فروشگاه های غربی ایجاد شده و در 
حال گسترش هستند، افزود: این اتفاق در مردم نیز ایجاد نیاز کاذب می کند، مثال فرد برای خرید نیازهای 
اولیه مانند شیر و ماست به این گونه مراکز می رود اما اقالم غیرضروری خارج از سبد اقتصادی خانوار را 

تهیه می کند.
ادامه در صفحه 4

 انتقاد دبیر شورای عالی 
 فضای مجازی 
 از سیاست فیلترینگ 
کسب و کارهای اینترنتی

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

حسین فریدون بازداشت شد


