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ورزش

 دیدار با ترکیه، الجزایر و لیبى تقریبا 
قطعى است، شاید مقابل ایتالیا و برزیل هم 

به میدان برویم
 دفتر حسن روحانى در برگزارى دیدار 
ایران و ترکیه نقش بسزایى داشته است

رئیس جمهورى
پیگیر بازى هاى 
دوستانه تیم ملى
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حادثه

روایت خانواده هاى مردان دریا 
از روزهاى سخت بى خبرى 

7 روز بى تابى
براى گمشدگان دریا
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جامعه

  باغی که در دهه 80
سریال شب هاي برره در آن ساخته 

شد، خشک شده و قرار است
در آن یک برج 21 طبقه ساخته شود

شکایت باغ
«بى بنیاد»
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سرمقاله

بازتاب هاي مالباختگان واقعی
هفته گذشــته یادداشــتی نوشــتیم تحت عنوان 
«مالباختگان واقعی ما هستیم». این یادداشت درباره 
موسسات پولی غیرمجازي بود که اقدام به جمع آوري 
پس اندازهاي مردم کرده اند و درنهایت با بسته شــدن 
آنها یک خط اعتباري 11 هزار میلیارد تومانی از سوي 
بانک مرکزي براي آنان منظور شد تا اکثر قریب به اتفاق 
صاحبان پس انداز را تسویه حساب کنند و مطابق ادعاى 
بانک مرکزى تاکنون 98 درصد افراد تسویه شده است و 
به همه افراد نیز حداقل 200 میلیون تومان را به عنوان 
کف مطالبات پرداخته اند؛ البته اموال این موسســات 
و مطالبات آنها نیز مسدود شــده و اي کاش صاحبان 
پس انداز به جاي اعتراضات گوناگون، به بانک مرکزي 
کمک می کردند تا این اموال سریع تر شناسایی و توقیف 
شود، بلکه آنان بتوانند با فروش آنها بخش بیشتري از 
مطالبات را بازگردانند. مطابــق اظهارات نایب رئیس 
مجلس که پیگیر این موارد اســت، اخیــرا مواردى را 
صاحبان حســاب معرفى کرده اند که مى تواند به نفع 

آنان باشد.
در پی انتشار این یادداشت سیل تلفن ها و اعتراضات 
آن دســته از هموطنان عزیزي که در این موسســات 
پس انداز کرده بودند به ســوي روزنامه ســرازیر شد. 
گزارش تمامى آنها با رعایت مالحظات قانونى در روزنامه 
منتشر شد و نشــان دادیم که نه تنها مشکلى با انتشار 
نظرات صاحبان حســاب نداریم، بلکه از آن استقبال 
هم مى کنیم؛ البته بسیاري از آنان از خوانندگان ثابت 
روزنامه نبودند، بلکه به دلیل توصیه اي که در گروه هاي 
تلگرامی خود به آنها شــده بود، به روزنامه زنگ زدند. 
تردیدي نیســت که برخی از این عزیزان یادداشت را 
خوانده بودند ولی به نظر می رسید که برخی نیز حتی 
زحمت خواندن یادداشت را به خود نداده بودند. با وجود 
این درك می کنیم که از دســت رفتن سرمایه براي هر 
کسی ازجمله ما نیز بسیار سخت است؛ بویژه هموطنان 
محترمی که خانه و کاشــانه خود را فروخته و در این 
موسســات غیرمجاز پس انداز کرده بودند. از این رو آن 
تعداد که در اعتراض خود علیه روزنامه پا را از محدوده 
ادب فراتر گذاشتند را درك می کنیم و اعتراضی نداریم، 
هر چند امیدواریم که با سایر رسانه ها چنین برخوردي 
نکنند. تعداد قابــل توجهی از آنان نیــز صرفا به بیان 
مشکالت و اعتراضات خود بسنده کرده بودند که از آنان 

تشکر مى کنیم.
واقعیت این است که هدف روزنامه، در درجه اول دفاع 
از مردم و خواست هاي مشروع آنان است. به عالوه این 
را هم متوجه می شــویم که مرزي میان دولت و مردم 
نباید قایل شویم و به همین دلیل دفاع از عملکرد درست 
دولت را هم بر خود الزم مى دانیم. گمان هم نمی کنیم 
هیچ مقام حکومتی خصومتی بــا پس اندازکنندگان 
در این موسســات دارد. چه بســا برعکس، همان طور 
که بســیاري از آنان اشــاره کرده اند، بخش مهمی از 
پس اندازکنندگان با رقم هاي باال منسوبین به صاحبان 
قدرت را تشکیل می دهد، لذا اگر بانک مرکزي در مقام 
دفاع از آنان بود، باید مطابق میل این افراد اقدام می کرد. 

با وجود این ذکر چند نکته را ضروري می دانیم.

1ـ آمادگى داریم تــا کل مطالب خوانندگان عزیز را 
براي بانک مرکزي بفرستیم تا پاسخ دهند؛ البته چون 
مطالب پراکنده اســت، دسته بندي آنها قدري سخت 
است. لذا پیشنهاد می کنیم که این هموطنان محترم 
به جاي مواجهه شــخصی، در همان گــروه تلگرامی 
خود هیأت منتخبی را معین کننــد و کلیه ادعاهاي 
خود را به صورت مکتوب و مســتدل و منظم بنویسند 
و براي روزنامه ارســال کنند و ما نیز پاسخ همان ها را از 
بانک مرکزي می گیریم و هر دو را منتشــر می کنیم تا 

خوانندگان داوري کنند.
2ـ در این میان بخشــی از اعتراضات فردي بود؛ به 
این معنا که کسانی مدعی شــده بودند که براى مثال 
پس انداز خود را که زیر سقف تعیین شده است، دریافت 
نکرده اند. این افراد نیز می توانند خواسته و اعتراض خود 
را با ذکر کامل مشخصات و جزییات به روزنامه منعکس 
کنند. اطمینان داشته باشند که از طریق بانک مرکزي 
پیگیري کرده و پاسخ آنها را خواهیم داد یا از طرف بانک 
مستقیما مسأله آنها را حل خواهند کرد. رسیدگى به هر 
درخواستى در چارچوب سیاست هایی که اعالم شده 

است، خواهد بود.
3ـ به جز دو مورد فوق می توانیــم برخی از نکات را 
اجماال توضیح دهیم. ما هیچ گاه ننوشــته ایم که سود 
دریافتــی 89 درصد بوده، بلکه مــوارد محدودي بوده 
که مســتندات آن نزد بانک مرکزي هست و موسسه 
پرداخت کننده نیز آن را تکذیــب نمی کند. پرداخت 
این ســود درواقع به نحوي سوءاســتفاده از پول هاي 
شــما پس اندازکنندگان اســت. نکته دیگر اینکه اگر 
این موسسات سود بیشــتري نمی دادند، بر اساس چه 
منطقی اصرار شــده که به جاي بانک هاي رسمی، در 
آن جا پس انداز شــود؟ از این گذشته، بانک مرکزى در 
17 دى 1392 نخستین اطالعیه هشــدارآمیز خود 
را درباره این موسســات به مردم داد و از  سال 1393 به 
بعد، بارها رئیس کل بانک مرکزي درباره این موسسات 
به صورت رسمی و آشکار و در صداوسیما هشدار داده 
است، چرا به آنها توجه نشده است؟ در شرایطی که رشد 
اقتصادي منفی است، چطور این موسسات می توانستند 
ســود 32 درصد و حتی بیشــتر بپردازند؛ جز اینکه از 
طریق جمع آوري پس اندازهاي شما ورشکستگی را به 
تأخیر می انداختند؟ به ویژه که زیر نظر بانک مرکزى نیز 
فعالیت نمى کردند. اگر بانک مرکزي اقدام نکرده بود، در 
آینده با ورشکستگی کامل مواجه می شدید و چه بسا 
اموال آن موسسات را هم به نام نزدیکان خود می کردند 

و هیچ پولی دست شما را نمی گرفت.
نکته دیگر این کــه پس اندازکننــدگان ُخرد نباید 
همسنگر صاحبان پس انداز میلیاردي شوند که همه 
مسائل زیر سر آنان است. پس اندازکنندگان ُخرد باید 
بکوشند صف خود را از مدیران این موسسات و صاحبان 
پس اندازهاي کالن جدا کنند. کافی است که بپرسید 
این پول هاي شما را به چه کسانی و با چه شرایطی وام 
داده اند؟ به  هر حال اتفاقی است که رخ داده، به  طور قطع 

عده اي متضرر شده اند. 
ادامه در صفحه 4
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فرهنگ و هنر

   «شهروند» روایت هاى گوناگون درباره 
نقش و حضور مجازى چهره هاى مطرح را 

بررسى مى کند
   با گفته هایى از دکتر احمد یحیایى، دکتر 

عباس اسدى، محمدجواد حق شناس، 
دکتر سیدحسن حسینى و کورش تهامى

واکنش سلبریتى ها 
به نفع جامعه یا به 

زیان مردم؟!
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جامعه

پدر دانش آموز جیرفتى که 
مورد ضرب و شتم مدیر مدرسه 

قرار گرفته است

معاونان مدرسه 
کتک خوردن دانیال 

را تماشا کردند
   صفحه 17
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سیاست

 صفحه 2

حمایت از داوطلبان هالل
قانون  شود

احمد بیگدلی  نماینده مجلس در گفت وگو با «شهروند» مطرح کرد:

همکار عزیز
سرکار خانم مریم روستایى

باخبر شدیم داغدار از دســت دادن پدر عزیزتان هستید، ما را در 
غمتان شریک بدانید. براى آن عزیز آرزوى آرامش روح و براى شما و 

خانواده محترمتان آرزوى صبر داریم.
همکاران شما در روزنامه شهروند 

یادداشت
قدرت اقتصادى جهان به سمت آسیا مى چرخد

فساد، پاشنه آشیل توسعه ایران غالمحسین دوانى
عضو انجمن
حسابداران خبره

قــدرت اقتصادى جهان به ســمت آســیا مى چرخد. 
PWC آخرین تحقیقات اقتصادي موسســه حسابرسی
مــورد  در   (Price Water house Coopers)
پیش بینی اقتصاد جهــان از ســال هاي 2030 تا 2060 
نشان دهنده تغییرات شگرف و ایجاد قدرت هاي نوظهور 
و تغییر قطب بندي و بلوك هاي اقتصادي است. براساس 
این گــزارش، اقتصادهاى چین، هند، اندونزي، روســیه 
مى رسد و البته این چشم انداز براى ایران هم جایگاه پانزدهم 
اقتصاد جهان را پیش بینى کرده اســت. حاال در شرایطى 
که اقتصادهاى نوظهور با رقابتى مثال زدنى درحال توسعه 
هستند، اقتصاد ایران همچنان درگیر رانت خوارها و فساد 
گسترده اســت و این موضوع مى تواند چشم انداز توسعه 
کشور را سالیان طوالنى به عقب بیندازد. ناگفته نماند که 
در این میان سرعت اصالح سیاست هاى نادرست اقتصادى 
بسیار ُکند است و همین موضوع مى تواند فرصت طالیى 
توسعه را از ایران بگیرد.  سرعت رشد سرمایه داري جهانی 
و نقش بازارهاي نوظهور، اقتصاد جهان را متالطم و نقشــه 
راه و کره خاکی را متناقض و پرپیچ وخم کرده اســت.  حجم 
تولید داخلی چیــن در  ســال 2060 (170 تریلیون دالر) 
به تنهایی بیش از حجم تولید ناخالص داخلی 162 کشــور 
جهان در  سال 2017 (95 تریلیون دالر) خواهد شد، لذا ترس 
و واهمه آمریکا از نقش چین در شــرایط فعلى و آینده، قابل 
تأمل و تعمق مى شود!   اندونزي به جایگاه چهارمین قدرت 
اقتصادي جهان (26/1 تریلیون دالر) و روسیه به پنجمین 
جایگاه جهان (14/4 تریلیون دالر) دســت خواهند یافت. 
تولید ناخالص داخلى عربستان ســعودي با دارا شدن 6/7 
تریلیون دالر جایگاه ســیزدهم جهان و ایران با دارا شــدن 
6/1تریلیــون دالر جایگاه 15 جهان ( قبــل از کره جنوبى 
و کانادا) را اشــغال خواهند کرد. البته نباید فراموش کرد که 
این برآورد و پیش بینی ها با فرض تداوم رشد اقتصادي و در 

شرایط صلح جهانی صورت گرفته لذا دولتمردان و مسئوالن 
باید کوشــش نمایند از ورود به ورطه جنگ و درگیري و هر 
گونه ماجراجویی که ظرفیت اقتصادي کشور را به سراشیبی 
سوق مى دهد، اجتناب کنند و کوشش نمایند هزینه هاى رفاه 
اجتماعى را که موجب بهبود کارایى، اشتغال و نشاط جامعه 

تولید مى شــود را به بهاى نابرابرى و بى سامانى اقتصادى و 
پرکردن جیب رانت خواران دالل و ویران سازى نیروى انسانى 
است، انجام ندهند و از به کار بردن تئورى هاى ویرانگر کسانى 
که خود رانت بگیر دولت بوده و هستند (خانه و آپارتمان هاى 
ســهمیه اى و...) برحــذر باشــند. نمایه زیــر قدرت هاي 
اقتصادى بیســت گانه را از 2030 تا 2060 براساس تولید 
ناخالص داخلى بر مبناى ارزش جایگزینى به میلیون دالر 

(مستخرجه از گزارش PWC) نمایش می دهد.

2030203520402045205020552060کشوررتبه

1China54,27467,57883,308101,069121,392144,344170,017

2India26,55134,13043,43854,40767,46582,821100,714

3USA30,63235,50740,74946,02351,46156,96662,466

4Indonesia7,4579,46411,89214,70618,00321,82026,197

5Russia6,3037,4468,70910,02511,42512,88914,405

6Brazil5,3076,3327,4818,69810,01211,41012,879

7Mexico4,2735,2536,3947,6609,08410,66512,404

8Japan7,5058,3879,28010,10410,89211,62412,288

9Turkey4,0915,0166,0907,2758,60510,07611,688

10Germany6,1366,8827,6428,3519,0359,67710,267

11UK4,5075,2195,9856,7547,5468,3469,144

12France4,4755,1735,9206,6677,4348,2068,973

13 Saudi
Arabia

2,8983,4354,0304,6535,3206,0206,749

14Italy3,3473,8154,3054,7815,2575,7226,170

15Iran3,0533,5204,0204,5175,0255,5346,038

16 South
Korea

3,4193,8714,3394,7875,2285,6536,055

17Thiland2,2392,6923,2053,7564,3575,0035,692

18Canada2,7783,2123,6774,1424,6195,1005,577

19Spain2,7893,2123,6634,1104,5665,0225,471

20Australia2,0962,4182,7623,1053,4563,8084,156

Total184,129222,565266,890315,591370,183430,708497,351

اقتصاد

  بر اساس گزارش صندوق جهانى پول 
یک چهارم هزینه دولت ایران مربوط به 

حقوق کارمندان است
  استخدام هاى بى حساب و کتاب 
دولت هاى عریض و طویل با هزینه 

سنگین ایجاد کرده است 

کارمندان 
گران قیمت

   صفحه هاى 4 و 5

توسعه راه آهن ایران
سال هاست بالتکلیف

تولید ریل ملى مانده است

معطل ریل 

نجات

بررسى اثرات بحران آب در یمن 
استرالیا، اسپانیا و کانادا

 آب کاال نیست

   صفحه 9

  بررسى اثرات بحران آب در یمن 
استرالیا، اسپانیا و کانادا

«شهروند» از اجراي قانون دسترسی آزاد به اطالعات
پس از 6 ماه گزارش مى دهد

 علی نجفی توانا: هدف، اجراي آیین نامه اي بوده که
قانونگذار مکلف به اجراي آن کرده، اما بسیاري از اسناد غیرقابل دسترس اند

 از سازمان هاي زیرنظر قوه قضائیه فقط یک سازمان به عضویت این سامانه درآمده
که آن هم روزنامه رسمی است

راه دشوار 
شفافیت

گروگانگیِر 
برجام

 ترامپ ساعت هشت و سى دقیقه 
صبح امروز تصمیمش را درباره
لغو تحریم هاى ایران اعالم کرد

 داوطلبان هالل احمر که در فعالیت هاى امدادى دچار حادثه مى شوند باید مستمرى بگیرند
بیمه بشوند و خانواده هایشان تحت حمایت قرار گیرند  

گفت وگو

  محمدعلى ابطحى از فضاى مجازى، 
فیلترینگ،ناآرامى ها و تضادهاى بخشى 
از دولتمردان روحانى در مواجهه با جامعه 

امروز ایران مى گوید

سال سخت 
سکوت
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