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سرمقاله

 ،  1950 ــال  س در 
مجموعه اي از سخنان 
ــاوت  ــت و قض نادرس
ــنگتن و محاسبه اشتباه  ــتباه در واش اش
ــد.  در پيونگ يانگ باعث جنگ كره ش
ــم انداز  ــون درحاليكه جهان از چش اكن
ــبه جزيره كره نگران  جنگي ديگر در ش
ــش بيني و  ــي در پي ــر اصل ــت ، خط اس
محاسبات اشتباه دولت هاي كره شمالي 

و آمريكا است...
ادامه در همين صفحه

دونالد ترامپ ، كيم جونگ اون 
و خطر محاسبه اشتباه هسته اي

گيدئون راكمن
 فايننشال تايمز

يادداشت

ــخنگوي دولت تاكيد كرد: كه حضور جهانگيري درانتخابات مكمل  س
روحاني است و اتفاقا باعث مي شود واقعيت ها بهتر گفته شود.

ــخ به  ــت خبري در پاس ــنا، محمد باقر نوبخت درنشس به گزارش ايس
اينكه برخي منتقدين مي گويند جهانگيري ثبت نام كرده چون روحاني 
نمي تواند از عملكرد دولتش دفاع كند وعملكرد دولت قابل دفاع نيست 
ــتاوردها را توضيح بدهد سنجيده  ــي برود و دس گفت: اينكه از دولت كس
است. وقتي دستاوردي نباشد اگر 200 نفر هم بروند و توضيح بدهد فرقي 
نمي كند. اما حضور آقاي جهانگيري مكمل آقاي روحاني است و باعث 
ــالم تري  ــود. به اين ترتيب انتخابات س ــود واقعيت ها بهتر گفته ش مي ش
برگزار خواهد شد و مردم مي توانند براساس واقع بيني تصميم بگيرند.

نوبخت درباره رويكرد انتقادي صداوسيما به دولت و اينكه گفته مي شود 
هيئت نظارت بر صداوسيما تشريفاتي است گفت: توصيه ها و تقاضاهايي 
از رسانه ملي داريم چون همه اصولي داريم كه بايد به آن پايبند باشيم 
ــاءاهللا اين مسائل بعد از  ــت. ان ش ــت ماس و بعضي چيزها مثل امانت دس
29 ارديبهشت حل مي شود. البته من بايد از بدنه صداوسيما تشكر كنم 
ــه درحال خدمت هستند و قطعا اگر دراين  ــخت هميش ــرايط س كه در ش
ــابش از بدنه اصلي  ــي خاصي و جود دارد حس ــازمان يك جريان سياس س

صداوسيما جداست.
ــتي  ــش كميته امداد و بهزيس وي گفت: افزايش يارانه افراد تحت پوش
ــتمري تا 20 درصد  ــد كه براي افزايش مس درهيئت وزيران تصويب ش
ــتمزد به خانواده يكنفره 95 هزار تومان، دو نفره 189 هزار  حداقل دس
تومان، سه نفره 253 هزار تومان، چهار نفره 337 هزار تومان و 5 نفره 
ــر يارانه ماهانه پرداخت  ــزار تومان يارانه نقدي عالوه ب ــاال 365 ه ــه ب ب

شود كه در 26 فروردين اين كار انجام شد.
نوبخت در مورد بنگاههاي بحران زده گفت: تا كنون 24 هزار و 731 بنگاه 
ــهيالت دريافت كرده اند. البته بعضي  17 هزار و 175 ميليارد تومان تس
رسانه ها به سراغ واحدي مي روند و مي پرسند آيا تسهيالتي گرفته اند يا 
نه؟ كه آنها هم مي گويند نه ،  در حالي كه ما از هشتاد هزار بنگاه موفق 
ــهيالت بدهيم. چون بايد مطمئن  ــده ايم تاكنون به 24 هزار واحد تس ش

مي شديم كه اين كار منجر به تحرك بخشي به آن واحد مي شود.
ــي تماس تلگرام تصريح كرد: قطع  ــت درباره قطع صوت ــخنگوي دول س
تلگرام صوتي در خارج از دولت انجام شد و مسئوليتش به عهده دوستاني 

است كه تشخيص دادند اين كار صورت بگيرد.
ــع دولت و  ــي بر موض ــري مبن ــاي جهانگي ــاره صحبت ه ــت درب نوبخ
ــد كرد: االن رويكرد برخي  ــه صورت مي گيرد، تاكي ــنگري هايي ك روش
ــان بدهند و مختصات  ــت كه بخش خالي ليوان را نش از منتقدان اين اس
ــه كنند ما هم معتقديم اين ليوان بايد  موجود را با وضع مطلوب مقايس
پر شود و با وضع مطلوب فاصله داريم اما بايد مقايسه كنيم كه اگر 92 
ــت كه اين  ــيديم. دولت نيازمند اين اس ادامه پيدا مي كرد به كجا مي رس
ــت كه در  ــمند اس ــاله را تبيين كند و اين اقدام آقاي جهانگيري ارزش مس

جهت دفاع از عملكرد دولت وارد صحنه شده اند.
ــنج كردن جامعه،  بگم بگم راه انداختن و  وي افزود: دعوي دولت متش
ــت. يك عده اي كه بايد به ما و مقام قضا  كاغذ از جيب در آوردن نيس
ــائل  ــخگو مي بودند يك وجه طلبكاري پيدا كرده اند كه بايد اين مس پاس
ــت چون يكي  ــت دولت تخريب هيچ كانديدايي نيس ــود. سياس گفته ش
ــت كه  ــاركت حداكثري عدم تخريب و كثرت كانديداهاس از الزامات مش
ــبختانه كثرت وجود دارد. ما توانمندي خودمان را عرضه مي كنيم  خوش
ــت كه دولت با توجه به اينكه برگزار  ــالمت انتخابات اس و نكته ديگر س
كننده انتخابات است با كمك مردم و شوراي نگهبان سالمت انتخابات 
ــخنگوي دولت درباره درخواست جهانگيري براي  را تضمين مي كند.س
برداشت 1,5 ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي جهت افزايش اشتغال و 
جلوگيري از مهاجرت گفت: اين مساله در نامه اي از مقام معظم رهبري 
ــان فرمودند كه خوب است به جاي دستور من از  ــد و ايش ــت ش درخواس
ــود. ما هم اليحه را به مجلس  مجلس مجوز بگيريد و با فوريت اجرا ش
ــد. نوبخت درباره قرارداد با توتال و  ــتور كار خارج ش ــتاديم،  اما از دس فرس
ــكايت وجود  ــات ايران به رقبا آيا امكان ش اينكه در صورت ارائه گزارش
ــود در صورتي كه طرف مقابل بخواهد  ــته مي ش دارد؟: اگر قراردادي بس

گزارشات فني را منتشر كند، قابل تعقيب است. حال چه توتال باشد چه 
ــت.وي در واكنش به اين كه گفته  بقيه و ما پيگرد قانوني خواهيم داش
مي شود دولت طرح هايي را افتتاح مي كند كه خودش شروع نكرده است 
ــتاني مي رفت با طرح هاي  ــفرهاي اس گفت: وقتي رئيس جمهور به س
ــتان ها  ــتاندار و مجامع نمايندگي اس ــد. ما از اس ناتمام قبلي مواجه مي ش
مي پرسيديم كه كدام طرح ها اولويت دارند و با دو هزار و46 طرح ناتمام 
ــاس  ــد. چون ما براس ــديم. در اين زمينه خيلي به دولت ظلم ش مواجه ش
واقع بيني اقدام كرديم ولي از اين دست حرف ها پيش مي آيد.سخنگوي 
دولت درباره افزايش مستمري كميته امداد،  بهزيستي و يارانه ها و اينكه 
منابع اين افزايش از كجاست گفت: اين روش وجود دارد كه خانواده هاي 
ــايي كرديم.  ــوند كه ما بيش از 4 ميليون را شناس ــايي ش برخوردار شناس
البته امكان ندارد دولت يارانه كسي را كه نياز دارد قطع كند، تا وقتي كه 

ثابت شود نيازمند بوده بالفاصله پرداخت كرده است.
رئيس سازمان برنامه در واكنش به برخي ادعاهاي مطرح شده از سوي 
ــتغال تا 5 ميليون  ــراي افزايش يارانه يا افزايش اش ــا ب ــي كانديداه بعض
ــه چند برابري بايد  ــا،  گفت: براي پرداخت ياران ــت وعده ه ــن دس و از اي
منابعي به دست بياوريم و بعد از پرداخت هزينه هايي كه اين منابع را به 
ــت كه با حذف  ــت آورده اند كل پول 70 تا 80 هزار ميليارد تومان اس دس
كسورات طبق گزارش واقعي ديوان محاسبات كل پول 35 تا 36 هزار 
ميليارد مي شود و با وضع موجود 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت 
مي شود. افزايش در صورتي انجام مي شود كه بگوييم قيمت ها را آنقدر 

باال مي بريم كه بتوانيم چند برابر يارانه بدهيم.
ــرمايه  ــتغال يا دولت بايد افزايش س وي اضافه كرد: براي افزايش اش
گذاري انجام دهد يا از بيرون سرمايه گذاري صورت گيرد. در سال 92 
كل مجوز براي سرمايه گذاري خارجي 1,4 ميليارد دالر بود كه به بيش 
ــكل داريم.  ــيده با همه اين ها ما همچنان مش از 13,5 ميليارد دالر رس
اين الفاظي كه گفته مي شود نشانگر اين است كه براي عزيزان واقعيت 
اقتصادي ايران بايد بيشتر توضيح داده شود. اين كه همين جوري در يك 
سخنراني حرفي زده شود صادقانه نخواهد بود و اطرافيان بايد اطالعات 

درستي به اشخاص بدهند تا بتوانند بهتر تصميم بگيرند.
ــود  ــبت به ارائه امار و اينكه گفته مي ش نوبخت درباره تغيير ذهنيت ها نس
ــت، عنوان كرد: مجامع جهاني ريز آمار و  ــده ملموس نيس آمار ارائه ش
ــد تمامي آمار و ارقام ما را كنار بگذاريد و  ــر مي خواهي ــد و اگ ــام را دارن ارق
ــي آمار بگيريد. خواهيد ديد كه آنها هم آمار ما را  ــع جهان ــد از مجام بروي

مي دهند.
سخنگوي دولت درباره وضعيت آشفته بانك ها و اين كه گفته مي شود 
ورشكسته هستند گفت: طي يكسال گذشته با مجوز مجلس 13 هزار و 
200 ميليون تومان از بدهي دولت به نظام بانكي را كم كرديم و عالوه 
بر آن 29 هزار ميليارد تومان تا به سرمايه بانك ها از سوي دولت افزوده 
ــت اغراق گويي  ــت. اينكه بگوييم وضعيت بانك ها بحراني اس ــده اس ش
خواهد بود.رئيس سازمان برنامه درباره صحبت هاي زنگنه درباره بابك 
زنجاني گفت: دولت اين پرونده را دنبال كرد و قوه قضائيه همكاري هاي 
ــت كه اين مقدار وصولي هم تالش قوه قضائيه بود.  ــمندي داش ارزش
ــود.  ــم تا قبل از اجراي حكم بقيه اموال هم برگردانده ش ــالش داري ــا ت م
مسئولين قضائي از آقاي زنگنه براي پيگيري هايش تشكر كردند و قوه 
ــالش مي كند اصل پول ها را برگرداند چون اين يك حق  ــم ت ــه ه قضائي

ملي است كه بايد برگردانده شود.

جهانگيري مكمل روحاني خواهد بود
سخنگوي دولت:

در پي استعفاي محمدرضا خاني، عليرضا 
پويان شاد با معرفي از سوي هيأت مديره 
بانك سرمايه و تأييد بانك مركزي مدير 

عامل بانك سرمايه شد.
ــه نقل از  ــزارش روزنامه تجارت ب ــه گ ب
ــرمايه، اين مطلب  روابط عمومي بانك س
ــم معارفه اي كه امروز با حضور  در مراس
ــه صندوق  ــاي هيأت مديره مؤسس اعض
ذخيره فرهنگيان به عنوان سهامدار عمده 

بانك، و نيز اعضاي هيأت مديره و ساير مديران بانك سرمايه برگزار شد، اعالم و عليرضا 
پويان شاد به عنوان مدير عامل جديد بانك سرمايه كار خود را آغاز نمود.

در اين مراسم مهندس مهدي نيكدل، مدير عامل مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان، 
ــرمايه و حضور سه عضو در  ــه در بانك س ــهامداري آن مؤسس ــاره به جايگاه س ضمن اش
تركيب هيأت مديره اين بانك به نمايندگي از شركت هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره 
ــت كه صندوق ذخيره  ــتقل دانس ــرمايه را يك نهاد مس فرهنگيان، در عين حال بانك س
فرهنگيان به هيچ عنوان در امور داخلي آن دخالت نمي كند اما در عين حال فعاليت هيأت 

مديره بانك را رصد كرده و از منافع سهامداران و سپرده گذاران حفاظت مي كند. 
ــرمايه اكيداً توصيه  ــخنان خود به مدير عامل جديد بانك س مهندس نيكدل در ادامه س
ــره صندوق ذخيره و  ــوي مدير عامل و هيأت مدي ــتي از س ــه درخواس ــه هرگون ــود ك نم
ــركت هاي تابعه آن را در صورت عدم مطابقت با قانون مطلقاً وقعي ننهاده  مديران ش

و به سينه ديوار بزند.
ــطه قبول اين مسئوليت ابراز اطمينان نمود  ــاد به واس ــكر از آقاي پويان ش وي ضمن تش
ــهام اين بانك افزايش يافته و به جايگاه  ــرمايه ارزش س ــان در بانك س كه با حضور ايش

شايسته خود دست يابد.
همچنين در اين مراسم عيسي شهسوار خجسته، عضو جديد هيأت مديره بانك سرمايه، 
ــاس نص  ــفارش به مدير عامل جديد بانك در حركت بر اس ــخناني ضمن س نيز طي س
ــاد  ــمندانه و درايت آقاي پويان ش صريح قانون، ابراز اميدواري نمود كه با مديريت هوش

بانك سرمايه به جايگاه واقعي خود دست يابد.
ــم طي سخناني از  ــرمايه، نيز در اين مراس ــاد، مديرعامل جديد بانك س عليرضا پويان ش
اعتماد هيأت مديره اين بانك در سپردن پست مديريت عامل به وي تشكر نمود و ابراز 
اميدواري كرد كه به ياري خدا و همت تمامي كاركنان جوان و فهيم بانك سرمايه، در 

آينده نزديك اين بانك بتواند جايگاه واقعي خود را در نظام بانكي كشور كسب كند.
ــهامداران  ــكر از بانك مركزي و س ــرمايه در ادامه ضمن تش مدير عامل جديد بانك س
بانك سرمايه، از سپرده گذاران و مشترياني كه علي رغم هجمه هاي سنگين عليه بانك 

سرمايه همچنان به اين بانك وفادار ماندند، قدرداني نمود. 
در بخش ديگري از اين مراسم، دكتر خاني نيز به ارائه گزارشي از عملكرد بانك سرمايه 

در زمان تصدي مديريت عامل اين بانك پرداخت.
گفتني است عليرضا پويان شاد پيش از اين در سمت هاي مختلف مديريتي در بانك هاي 
ــته و نيز عضويت در هيأت هاي  ــيان، اقتصاد نوين و ايران زمين حضور داش ــپه، پارس س
مديره تعدادي از شركت هاي مطرح توليدي و صنعتي را در كارنامه خود دارد و صاحب 

كتابي در حوزه اعتبارات و ضمانت نامه مي باشد.

ــك  ــت بان ــه سرپرس ــم معارف مراس
ــور اعضاي هيات  ــگري با حض گرش

مديره برگزار شد.
ــه تجارت به نقل  ــه گزارش روزنام ب
ــگري؛  از روابط عمومي بانك گردش
ــع زاده به  ــم محمد ربي ــن مراس در اي
ــت  ــمي به عنوان سرپرس صورت رس

بانك گردشگري معرفي شد.
گفتني است اين انتصاب پس از طي 

ــالمي ايران صورت  ــوي بانك مركزي جمهوري اس مراحل قانوني و تاييدات الزم از س
ــما در غياب مديرعامل وظايف مربوطه  پذيرفته و محمد ربيع زاده قائم مقام بانك رس

را انجام خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، ربيع زاده از مديران ارشد و عضوهيات مديره بانك صادرات بوده 

و در بانك گردشگري نيز به عنوان معاونت بانكي فعاليت داشته است.

عليرضا پويان شاد،  مدير عامل بانك سرمايه شد

محمد ربيع زاده، سرپرست بانك گردشگري شد

چالش هاي اصلي پيش روي
 حسابرسي داخلي در ايران

ادامه از همين صفحه
ــتقرار  ــرمايه مي گذارد، نهادهاي ناظر و ضابطه گذار، اس ــرمايه گذاران در بازار س ...بر اعتماد عمومي س
كنترل هاي داخلي اثربخش كه نقشي جدي در پيشگيري از وقوع تقلب ها و سوء استفاده هاي مالي دارد 
ــورها  ــاير كش ــلي و مقررات س را مورد پيگيري جدي قرار داده اند كه اين موضوع را در قانون ساربنزاكس
ــازمان بورس مبني بر  ــالت س ــرمايه ايران هم با توجه به اهداف و رس ــاهده كرد. در بازار س مي توان مش
ــب جزو ضوابط پذيرش  ــتم كنترل داخلي مناس ــتقرار سيس ــرمايه گذاران، الزام به اس حمايت از حقوق س
شركت ها در بورس در نظر گرفته شد و پس از آن نيز با تدوين مقررات پيشنهادي توسط شركت بورس 
ــازمان و نظرخواهي از صاحبنظران اين حرفه،  ــي آن در كميته هاي تخصصي س ــال 1389 و بررس در س
ــده است. البته وقوع سوءجريان ها و فساد  ــت كه نهايي ش ــالي اس ــتورالعمل كنترل هاي داخلي چند س دس
مالي اخير در برخي شركت ها نيز بر تسريع در اين فرآيند موثر بوده است. عالوه بر آن نهادهاي حرفه اي 
ــتقرار كنترل هاي داخلي  ــد ذينفعان اصلي اس ــته اند. اما به نظر مي رس ــاله داش نيز تاثير زيادي بر اين مس
ــتقرار كنترل هاي  ــرمايه خواهد بود. با توجه به اينكه اس ــان، مديران و بازار س ــرمايه گذاران، حسابرس س
ــي  ــدف اصلي جلوگيري از تقلب و اتالف منابع و دارايي ها، كارايي و اثربخش ــار ه ــش، چه ــي اثربخ داخل
ــگري مالي و رعايت قوانين و مقررات را دنبال مي كند، لذا حفظ حقوق  عمليات، ارتقاي كيفيت گزارش
سرمايه گذاران و افزايش ارزش سرمايه گذاري آنها را در پي خواهد داشت. عالوه بر آن براي حسابرسان 
محيط كنترلي مناسبي را ايجاد كرده و ريسك حسابرسان كاهش خواهد يافت. همچنين به ايفاي مسئوليت 
ــئوليت هاي  ــيت هاي موجود و مس ــخگويي مديران كمك خواهد نمود كه به ويژه با توجه به حساس پاس
ــركت ها وجود دارد، اين موضوع از  ــراي اعضاي هيئت مديره و مديران عامل ش ــه ب ــددي ك ــي متع قانون

اهميت بيشتري برخوردار خواهد شد.
در مجموع براي بازار سرمايه نيز شفافيت اطالعاتي و توسعه بازار سرمايه و افزايش اعتماد عمومي به بازار 
سرمايه و اقتصاد كشور را به همراه خواهد داشت. با توجه به اهميت بسيار زيادي كه استقرار كنترل هاي 
داخلي دارد و خالصه اي از آن ذكر شد، آگاهي از وضعيت كنترل هاي داخلي شركت، براي سرمايه گذاران 
و نهادهاي ناظر از اهميت زيادي برخوردار است. چرا كه اين عامل مي تواند تاثير بسزايي در تصميم گيري 
سرمايه گذاران داشته باشد. با اين توضيح، گزارشگري در مورد كنترل هاي داخلي توسط شركت ها حائز 
ــت كه مديريت  ــده اس ــازمان بورس نيز تاكيد ش ــاس در مقررات مصوب س اهميت خواهد بود. بر اين اس
شركت به صورت ساالنه نتايج ارزيابي سيستم كنترل داخلي را طي گزارشي منتشر كند و البته با توجه 
ــد، لذا شركت  ــته باش ــتقرار كامل كنترل هاي داخلي اثر بخش، به زمان نياز داش ــت اس به اينكه ممكن اس

بايد مواردي كه داراي نقاط ضعف است را اعالم و برنامه هاي خود براي رفع آن را ارائه كند.

 دونالد ترامپ ، كيم جونگ اون 
و خطر محاسبه اشتباه هسته اي

ادامه از همين صفحه
ــخنان "دين  ــياري از تاريخدانان ردي از جنگ كره را در س ــده است.بس ...كه باعث تضاد و درگيري ش
ــال 1950 درباره پارامتر دفاعي آمريكا  ــاهده كردند. وزير خارجه امريكا در س ــنگتن مش ــون" در واش آچس
ــونگ از اين  ــت.در پيونگ يانگ كيم ايل س ــيا صحبت كرد و گفته بود كره فراتر از يك پارامتر اس در آس
ــرد. پنج ماه بعد ارتش وي به  ــمالي دفاع نخواهد ك ــت كرد كه امريكا از كره ش ــام را درياف ــن پي ــخن اي س
جنوب كره حمله كرد. اما كيم نيز محاسبه اشتباه كرده بود. آمريكا جنگيد و جنگ كره هزينه سنگين و 
ــد كه هنوز تمام  ــتقيم نيروهاي چين و آمريكا ش ــت و منجر به تقابل مس مرگ صدها نفر را به دنبال داش
ــده است. زماني كه  ــمي امضا نش ــت. تاكنون صلح موقت در كره برقرار بوده و هيچ تعهدنامه رس ــده اس نش
ــبت به كره ابراز بي تفاوتي كرد، دونالد ترامپ از حل اين بحران صحبت كرده و وعده داده  ــون نس آچس
ــت. اما پيش از  ــمالي را متوقف خواهد كرد و آماده عمليات نظامي اس ــته اي كره ش كه امريكا برنامه هس
ــونگ  ــان دهد. كيم جونگ اون نوه كيم ايل س ــمالي غيرمنتظره خود را نش اينكه باري ديگر خطر كره ش
ــد  ــت. اگر كيم جونگ اون به اين نتيجه برس از نظامي گري، انزوا و پارانوياي جد خود را به كار برده اس
ــمالي بيانگر  ــم اش را دارد. او اول از آمريكا حمله مي كند.دكترين كره ش ــه رژي ــه ب ــد حمل ــكا قص كه امري
ــمن است.اگرچه كره شمالي هنوز موشك هسته اي  ــته اي براي دفع حمالت دش ــالح هس ــتفاده از س اس
كه قادر به رسيدن به سواحل آمريكا باشد را نساخته است اما قابليت هسته اي و موشكي حمله به كره 
جنوبي و يا ژاپن را دارد. سئول پايتخت كره جنوبي تنها 35 مايل از مرز كره شمالي فاصله دارد.سخنان 
ترامپ درباره حمله به كره شمالي با اين هدف طراحي شده تا با تاثير گذاري برچين ، پكن بركره شمالي 
ــتند.اما ترامپ به طور قابل  ــمالي نگران هس ــبت به رويدادهاي كره ش ــار كند. دولت چين نس اعمال فش
ــت كه  ــت هايش را دارد. بنابراين اين امر ممكن اس ــخنان و سياس ــيني و تغيير س توجهي قابليت عقب نش
ــيني كند. درعين حال ترامپ خود را قانع كرده كه حمله اول به كره  ــمالي عقب نش وي دربرابر كره ش
ــت. ترامپ در كمپين خود از حمله نظامي دفاع كرده بود . او با انداختن  ــمالي گزينه اي كاربردي اس ش
ــويق دو حزب دموكرات و جمهوريخواه  ــوريه با تش ــتان و حمله به پايگاه نظامي س مادر بمب ها در افغانس
ــرايط تعداي از حلقه نزديك به ترامپ معتقدند كه دولت ترامپ به طور جدي درپي  ــد. با اين ش روبرو ش
ــت و ممكن است اون  ــابهي گرفته اس ــت اما كيم جونگ اون نيز نتيجه مش ــمالي اس اولين حمله به كره ش

به اولين حمله هسته اي دست بزند.
ترجمه : فاطمه مهتدي

معاون اول رييس جمهوري با اشاره به سوء مديريت و هدر رفت منابع كشور در دوره 
گذشته، گفت: در سال هاي گذشته شعار مبارزه با فساد دادند اما بزرگترين فسادهاي 

قرن اتفاق افتاد؛ شعار كار و تالش دادند ولي شاهد هدر رفت منابع كشور بوديم.
ــم بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب  ــحاق جهانگيري در مراس به گزارش ايرنا ، اس

شهر پرند گفت: گذر زمان صداقت دولت ها را نشان مي دهد...

عامالن  فساد هاى قرن 
شعار مبارزه با فساد مى دهند
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دولت يازدهم وارث
 700 هزار ميليارد تومان بدهي 

وزير اقتصاد: 40 درصد درآمد سرانه ملي در سال هاي 90 تا اوايل 92از بين رفت

روحاني  در ديدار روساى دانشگاه ها:

نتيجه پوپوليسم
نفى آينده نگرى است

5گفت وگو

8راه ومسكن

6بانك و بيمه

7صنعت، معدن،تجارت

11اينفوگرافى

4بورس

2

ضعف مديريت شهرى
 عامل حادثه پالسكو 

فراخوان براى واريز 
سود سهام عدالت

ورود بانك مركزي
 به نرخ سود خودروسازان

سيمان ايران 
در راه سرزمين «مهاراجه »

اقتصاد آمريكا 
در دست مهاجران!

پرداخت تسهيالت نوسازي
 با سود 12 درصد

ــازي اعالم كرد: با  ــر راه و شهرس ــاون وزي مع
ــه درخصوص دريافت  ــكالتي ك توجه به مش

يارانه نوسازي وجود داشت...

ويـتـريـن
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