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اولین احکام دادگاههاي ویژه اقتصادي اعالم شد:

علی مطهری:

اعدام براي سلطان سکه

نگرانیها درباره پیوستن
به » «FATFبجا نیست
 اعتمادآنالیــن :علــی مطهــری ،نایبرئیــس
مجلس شــورای اســالمی ،درباره ضرورت پیوستن
ایــران به  FATFگفــت :تصویب ایــن چهار الیحه
ممکن است ضررهایی داشته باشد ،ولی منافع آنها
بیشتر است و اگر ما به  FATFنپیوندیم ،در مبادالت
بانکی با مشــکالت بیشتری مواجه میشویم .علی
مطهری ،نایبرئیس مجلس شــورای اســالمی و
نماینــده تهران ،بــا تأکید بر اینکه به صالح کشــور
اســت که مجلــس الیحه الحــاق به کنوانســیون
ســازمان ملل برای مبارزه با تأمین مالی تروریســم
را به تصویب برســاند ،ادامــه داد :فکر میکنم جو
مجلس برای تصویب این الیحه مساعد باشد و رأی
بیاورد .نایبرئیس مجلس با اشاره به نگرانیهای
برخی در کشــور برای پیوستن به  FATFگفت :این
نگرانیها ضمن اینکه قابل تقدیر است بجا نیست.
اینکه مخالفــان میگویند حق تحفظها مثال درباره
تعریف تروریســم به رسمیت شــناخته نمیشود،
صحیح نیســت .قبل از ما کشورهای دیگر اسالمی
مانند مصر ،اردن و سوریه نیز چنین حق تحفظهایی
داشــتهاند .عضو کمیســیون فرهنگی تصریح کرد:
برخی مخالفان نیز این مسئله را مطرح میکنند که
ممکن اســت آنها حزباﷲ و حماس را تروریست
بنامند و مشــکالتی برای ما ایجاد شود؛ درحالیکه
مرجع تعیین مصداق تروریست ،سازمان ملل است
و این ســازمان فقــط چهار گروه داعــش ،القاعده،
النصــره و طالبان را بهعنوان گروههای تروریســتی
معرفی کرده اســت و تروریســتنامیدن گروهها به
این آســانی نیست .نایبرئیس مجلس ادامه داد:
اینکــه آمریکا یا یک کشــور اروپایی بگوید حزباﷲ
تروریســت اســت ،مالکی برای تروریستشــناختن
حزباﷲ نیست .ما نیز میگوییم اسرائیل تروریست
اســت ،ولی برای دنیا نظر سازمان ملل مالک است.
او یادآور شد :باید در نظر داشت که راه خروج از این
کنوانســیون نیز باز است .اگر ما با مشکالتی مواجه
شــویم ،میتوانیم خارج شــویم .مطهــری درباره
ســخنان برخی مبنی بر مخالفت رهبری با پیوستن
ایــران به  FATFگفت :رهبری در ســخنرانیای که
در دیدار بــا نمایندگان مجلس داشــتند ،جملهای
داشــتند کــه حاکــی از مخالفت با الحــاق به این
کنوانسیون بود ،ولی اکنون تصمیمگیری را بر عهده
مجلس گذاشتهاند.

وحیــد مظلومین ،ملقب به ســلطان ســکه ،حمیــد باقريدرمني و
محمداســماعیل قاسمي ،سه متهمي هســتند که اسمشان در فهرست
اعداميها قــرار گرفت؛ به اتهام افســاد فياالرض؛ البتــه حکم نهایي
نیست و فرصت تجدیدنظر وجود دارد.
روز گذشــته غالمحسین محسنياژهاي ،ســخنگوي دستگاه قضا ،در
گفتوگو با تســنیم حکم  ۳۵محکوم دادگاههاي ویژه اقتصادي را اعالم
کرد.
بر این اســاس ،بهجز این ســه نفــر که حکم اعدام گرفتهاند ،ســایر
متهمان به احکامي نظیر زندانهاي طویلالمدت محکوم شدهاند.
بر این اساس ،محمد عطریان فرزند علياکبر به  ۲۰سال حبس ،رامین
تاجیک فرزند شــیرزاد به  ۲۰ســال حبس ،رضا مردمیدان حاجيآقایي
فرزند حسینرضا به  ۲۰سال حبس ،حسین وزیري فرزند علي به  ۲۰سال
حبس ،شاهین سیمرغسعید فرزند کریم به  ۲۰سال حبس ،ولي صدفي
فرزند علياکبر به  ۱۲ســال حبس ،علیرضا حسنزادهظرفي فرزند سعید
به  ۱۲ســال حبس و  ۷۴ضربه شالق ،علیرضا لویني فرزند حسین به ۱۲
سال حبس و  ۷۴ضربه شــالق ،محمد راستگويکوکي فرزند حیدرعلي
به  ۱۰سال حبس و  ۵۰ضربه شالق ،پویا نوبخت فرزند محمد علي به ۱۰
سال حبس ،شاهرخ نجفي فرزند علي به  ۱۰سال حبس ،مهرافزا )عمه
وحید مظلومین( به  ۱۰ســال حبس ،علیرضا رونده فرزند محمدعلي به
هشــت سال حبس و  ۵۰ضربه شــالق ،نوید خورشیدترکماني به هشت
ســال حبس و  ۵۰ضربه شــالق ،مجتبي نوروزي فرزند نعمت به هفت
سال حبس ،محمد هاشــمي فرزند حمداﷲ به هفت سال حبس ،نوید
زهرهوند فرزند حاجياحمد به شــش ســال حبس ،رحمتاﷲ میرزابي
فرزند بیوک به شــش ســال حبس ،محمد رحمتي فرزند غالم به شش
ســال حبس ،حمید خســروي فرزنــد علي به پنج ســال حبس ،مهدي
علیپورفرد فرزند علي به پنج ســال حبس ،غالمرضا حقیقتپژوه فرزند
حبیباﷲ به پنج ســال حبس ،شــاهین بنيجمالي فرزند محمد به پنج
ســال حبس ،احمد طاهري فرزند مســیح به پنج ســال حبس ،ســعید
کاظمي فرزند حســین به پنج سال حبس ،محبوب کاظمي فرزند حسین
به پنج ســال حبــس ،نریمان آرزومنــد فرزند محمدرضا به پنج ســال
حبس ،محمد بیاني فرزند فاضل به سه سال حبس ،احسان فرزام فرزند
محمدحسین به سه ســال حبس و حمیدرضا صفایي فرزند علي احمد
به سه سال حبس محکوم شدند.
محســنياژهاي همچنین گفت :دو نفر هستند که مسئله اینها مسئله
فســاد مالي و اخالل در نظام اقتصادي نبوده اســت ،بلکه معاونت در
جعل و اســتفاده از ســند مجعول بوده که عبارتانــد از وحید دهاقین
فرزنــد قدرتاﷲ در دو مورد ،هر مورد به یک ســال حبس و حمیدرضا
خــاراي فرزنــد غالمرضا در دو مــورد ،هر مورد به یک ســال حبس به
ضمیمه دو سال انفصال موقت از خدمات دولتي.
محســنياژهاي در ادامه تصریح کرد :غیر از ایــن دو نفري که اعالم
کردم ،مابقي اســامي ذکرشده ،همه کســاني بودند که در رابطه با فساد
مالي و اخالل در بازار ارز به تناسب جرم و فعالیتي که داشتند ،به از سه
ســال حبس تا اعدام محکوم شــدند که در این میان پنج نفر به  ۲۰سال

حبس ،ســه نفر به  ۱۲سال حبس و ســه تا چهار نفر به  ۱۰سال حبس
محکوم شدند.
دادگاههــاي ویژه اقتصادي که همزمان با افزایش بيســابقه قیمت
دالر و ارز برگزار شــد ،دادگاههایي هستند که در نامه رئیس قوه قضائیه
به مقام معظم رهبري ،اجازه گرفته شد بهسرعت در نوبت رسیدگي قرار
بگیرند و به گفته محســنياژهاي دادگاهها علني ،با نام و نشان و عکس
باشــد .همچنین فقط درباره اعدام حق تجدیدنظرخواهي وجود دارد و
در سایر احکام ،حکم قطعي و الزماالجرا خواهد بود.
حــاال در احکام صادره از این دادگاهها ،ســه نفر بــه اعدام محکوم
شــدهاند که دستکم یکي از آنها چهره معروفي است؛ هم در رسانهها
و هــم در بازار؛ وحید مظلومین ،معروف به ســلطان ســکه که با دو تُن
سکه بازداشت شد.
ســردار حسین رحیمي ،فرمانده انتظامي تهران بزرگ ،دراینباره گفته
بود» :فردي که معروف به ســلطان ســکه بود و در ســال  ۹۶حدود دو
تُن سکه را از ســطح بازار جمع کرده بود ،دستگیر شد .این فرد ۵۸ساله
که دو شــب پیش در عملیات پلیس دســتگیر شد ،به افراد و نوچههاي
خود دســتور داده بود در بازار تهران راه افتــاده و بدون توجه به قیمت
روز سکه ،تمام ســکههاي موجود را بخرند تا در روزهاي آینده خودش
تعیینکننده نرخ سکه باشد«.
مظلومیــن از قدیميهاي ســبزهمیدان و پاســاژ ونک اســت؛ از آن
کســبهاي که البته ســایر همصنفيهایش نگاه مثبتي به او داشــته و از
حمایتها و کمکهایش گفتهاند؛ بااینحال محسنياژهاي در توصیف او
و ارتباطاتش به دســتگیري مظلومین در سالهاي  ۹۱و  ۹۲اشاره کرده و
گفته بود» :یک موضوع مهمتر این اســت که این مسئله را در سال  ۹۱و
 ۹۲داشتیم .افرادي که اینها در بازار صرافي ندارند ،اما مبالغ سنگیني را
در طول شــبانهروز و هفته خریدوفروش ميکنند و در ورود و خروج ارز
و ســکه نقش دارند .متأسفانه در سالهاي  ۹۱و  ۹۲هم افرادي دستگیر
شــدند ،ازجمله کســي که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروي

احمد توکلي خطاب به دولت:

با انتخاب سخنگوي اقتصادي
مردم را با خود همرأي کنید
 اعتمادآنالیــن :احمــد توکلي ،عضــو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در ارتباط با تشکیل ستاد
اطالعرســاني اقتصادي و انتخــاب رحمانيفضلي
به ریاست این ســتاد بیان کرد :اینکه رئیسجمهور
دســت به اجرائيکردن چنین تصمیمي زده اتفاق
خوبي اســت؛ در چنین شرایطي که دولت سخنگو
ندارد و با توجه به رشته سیاسي که رحمانيفضلي
به آن وارد اســت ،اتفاق خوبــي در دولت رخ داده
اســت .توکلي ســپس با بیان اینکــه »اینکه دولت
بــا انتخاب ســخنگوي اقتصادي ،مــردم را با خود
همرأي کند ،قدم مثبتي اســت« ،گفت :اگر همرأیي
نباشد همراهي حاصل نميشود .مردم باید متوجه
شــوند که چــرا دولت چنیــن کاري را کــرده و کار
دیگري را نکرده است؟ چرا در شرایط ارزي که االن
داریم و بسیار هم بد است ،هیچ توضیحي به مردم
داده نميشود؟«.
وي ادامه داد :نميشــود که تالطم ارزي هفت،
هشــت ماه طول بکشــد .همه دســتگاههاي ملي
را به ســمت اضمحــالل ميبرد .حداقــل توضیح
ميخواهد که چــرا اجازه ميدهیم این اتفاق بیفتد
و توضیح ميخواهد که به چه درجهاي برسد قبول
ميکنند که راه غلط اســت و مســیر را عوض کنند.
این نماینده سابق مجلس در پایان گفت :باید براي
مردم توضیح داد و هرچه سخنگو مسلطتر باشد و
با زبان فني اما عامیانــه که اکثریت جامعه متوجه
شــوند ســخن بگوید ،مردم بیشــتر متوجه شرایط
ميشــوند و با دولت همرأي شده و آن را همراهي
هم ميکنند.

سراج :بازنشستگان در حال ترک
محلهاي خدمت هستند
 ایســنا :رئیس ســازمان بازرســي کل کشور در
پاسخ به ســؤالي درباره علت تعیین مهلت ۶۰روزه
براي کنارهگیري بازنشســتگان از پســتهاي دولتي
گفت :طبق قانون ،قوانین پس از  ۱۵روز از انتشــار
در روزنامههاي کثیراالنتشــار ،الزماالجرا ميشوند.
در رابطــه با قانــون منع بهکارگیري بازنشســتگان
و اصــالح این قانــون پس از  ۱۵روز ،افــراد  ۶۰روز
فرصت دارنــد که محلهاي خدمــت خود را ترک
کنند .ناصر ســراج در ادامه با اشاره به ماده واحده
قانون منع بهکارگیري بازنشســتگان مصوب ســال
 ۱۳۹۵به عنــوان ماده قانوني مصــرح جهت قید
مهلت  ۶۰روزه براي ترک مشــاغل دولتي از ســوي
بازنشســتگان مشــاغل دولتي ،تصریح کــرد :البته
خوشــبختانه بعضا در حال ترک محلهاي خدمت
خود هســتند .انشــاءاﷲ در  ۶۰روز مهلت قانوني
مشخصشده دیگر کسي باقي نماند که اقدام کنیم.
politics@sharghdaily.ir

رئیس قوه قضائیه:

ﺑﺎ »ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺎب« ﮐﺎري ﻧﺪارﯾﻢ
اﻣﺎ ﺑﺎ »ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب« ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
 میزان :آیتاﷲ آمليالریجاني در جلسه مسئوالن
عالــي قضائي با اشــاره به ســفر رئیسجمهوری به
نیویــورک و حضور در مجمع عمومي ســازمان ملل
متحــد ،گفــت» :رئیسجمهــور محتــرم در مجمع
عمومي ســازمان ملــل و دیدارهایي که در حاشــیه
مجمع عمومي داشــتند و همچنین در مصاحبههاي
متعدد خود نسبت به اظهارات رئیسجمهور آمریکا
و ســایر کســاني که علیه جمهوري اســالمي سخن
نادرست بر زبان آوردند ،مواضع بسیار خوبي اتخاذ و
تبیین کردند که از این بابت قدرداني ميکنیم«.
مطالبات کامیونداران از جنس برهمزدن امنیت و
تخریبخودروهانیست
او با تأکید بر اینکه مســئوالن باید مدبرانه عمل
کننــد و اجــازه ندهند کــه برخي مطالبــات بحق
مــردم با سوءاســتفاده دشــمن به انحــراف برود،
افزود» :ممکن اســت دشــمن افرادي را اجیر کند
کــه از مطالبات مردم سوءاســتفاده کــرده و برخي
اعتراضات را به انحراف بکشــانند .ما باید بههوش
باشــیم .دولت در فکر حل مشــکالت کامیونداران
اســت البته این موضوع به زمان نیــاز دارد که باید
با ســرعت و کار جهادي ،انتظارات برآورده شــود«.
آیتاﷲ آمليالریجانــي با بیان اینکه اقدام بهموقع
و سریع براي حل مشــکالت از موجسواري دشمن
جلوگیري ميکند ،به وجــه دیگري از اتفاقات اخیر
در جریان اعتراضات کامیونداران اشاره کرد و گفت:
»مــا معتقدیم که جنــس مطالبات کامیــونداران
از جنــس برهمزدن امنیت حملونقــل جادهاي و
تخریــب خودروها نیســت .چنین اقداماتي نشــان
ميدهد کــه جریانات دیگــري ميخواهند بر موج
مطالبات مردم سوار شوند« .او ادامه داد» :دستگاه
قضائــي و نیروهــاي انتظامي و امنیتي نیــز باید با
شــدت با کســاني که امنیت حملونقل جادهاي را
مختل ميکنند و به خودروهاي کامیونداران آسیب
ميزننــد ،برخورد کنند .امنیت جــادهاي براي همه
کشورها امر بسیار مهمي است و بههیچوجه تحمل
نميشــود که کسي به سمت خودرویي شلیک کند
یا به تخریب آن بپردازد .بر این اســاس ،دادستانها
و دادگســتريهاي سراسر کشور به میدان آمدهاند و
افرادي که با سوءاســتفاده از مطالبات کامیونداران
اقدام به برهمزدن امنیت جادهها و تخریب خودروي
اشخاص ميکنند ،به اشد مجازات خواهند رسید«.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگري از سخنان خود
با اشــاره به تالطمهاي بازار ارز ،افزود» :تالطم بازار
ارز علل مختلفي داشته که از جمله آن ميتوان به
فشلبودن زیرساختهاي بانکي ،افزایش نقدینگي
در جامعه ،رکود و همچنین فشار دشمن اشاره کرد.

در کنار همه این عوامل ،عدهاي ســودجو نیز به این
تالطمها دامن ميزنند و اقدام به قیمتسازيهاي
واهي ميکنند .اینکه یک سایت در ساعات پایاني روز
اعالم ميکند دالر  ۱۷هزار تومان است و صبح قبل
از آنکه اساســا معاملهاي انجام شده باشد ،قیمت
۱۹هزار و  ۵۰۰تومان را اعالم ميکند ،واضح اســت
که در حال قیمتسازي است«.
بــه گرداننــدگان ســایتهاي قیمتســاز ارز
اولتیماتوم شدید داده ميشود
آیــتاﷲ آمليالریجاني بــا تأکید بر اینکــه بازار
ســوم ارز مجموعا دو درصد کل نیازهاي ارزي مردم
را هم تشــکیل نميدهــد ،افزود» :متأســفانه همین
قیمتسازيهاي غلط بر بازار تأثیر ميگذارند .ما منکر
لزوم اقدام دولت در این زمینه و فشار دشمن خارجي
نیســتیم ،اما نباید از عوامل دروني سودجو نیز غفلت
کنیم .از دادستان محترم تهران نیز خواستهام که این
ســایتها را بهدقت رصد کنند .از سوي دیگر ،رئیس
کل محترم بانک مرکزي فهرســت چند سایت خاص
را کــه اقدام به قیمتســازي ميکنند ،ارســال کرده
است .بر این اســاس ،گردانندگان این سایتها باید از
ســوي دادســتاني احضار و به آنان اولتیماتوم شدید
داده شــود .بعید نیست برخي از آنان مصداق مفسد
اقتصادي باشند« .با وجود این ،رئیس دستگاه قضا بر
این نکته نیز اشــاره کرد که »ما نميگوییم که نوسان
قیمــت دالر تأثیر واقعــي بر بازار داخلي نــدارد ،اما
معتقدیم که با این ظرفیتهاي عظیمي که در اختیار
داریم ،باید تأثیر چنین نوساناتي در حد خودش باشد و
از سوي دیگر پشتصحنه این قیمتسازيها بررسي
شــود« .آیتاﷲ آمليالریجاني گفت» :از آنجا که قوه
قضائیه در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادي و سایر
جرائم قرار دارد ،چنین حمالتي دائما صورت ميگیرد.
عدهاي نیز در داخل همنوا با بیگانگان آب به آسیاب
دشمن ميریزند .فردي علیه نظام و همه ارزشهایي
که در نصوص قانوني آمده است ،تبلیغ ميکند؛ برای
مثال ،ما هرگز نميگوییم که اگر کســي صرفا مخالف
حجاب بود با او برخورد ميکنیم ،اما وقتي کسي این
مخالفت را تبلیغ و ترویج ميکند ،طبیعتا نظام دیني
که بر ارزشهاي الهي اســتوار است و در قانون خود
نیز این ارزشها را به رســمیت شــناخته با این قبیل
اقدامات برخورد ميکند«.او افزود» :دســتگاه قضائي
باید با سرمایهگذاران ،تولیدکنندگان و صاحبان صنایع
همراهي کند تا اگر مشکلي دارند در چارچوب قانون
به آنها کمک شود و به این ترتیب امیدواریم که ضمن
مبارزه با مفاســد اقتصادي و در کنــار آن با کمک به
تولید و رفع موانع ســرمایهگذاري ،از برخي مشکالت
اقتصادي پیشرو به سالمت عبور کنیم«.
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انتظامي گفته دو تُن سکه داشته است.
ایــن فرد حمید مظلومین و پســرش محمدرضــا مظلومین نام دارد
که آن موقع هم دستگیر شــدند و حکم گرفتند و رسما بانک مرکزي به
دادســرا و دادگاه گفتند »اینها با نظر و هماهنگي ما بوده است و ما این
دالرها را در اختیارشان قرار دادیم« .با آن توضیحي که آن زمان نماینده
مرکزي و حراست دادند ،دادگاه اعالم کرد که جرمي از این بابت مرتکب
نشــدند .یکي از بحثها این است که این مسئله مورد تأیید بانک مرکزي
هســت یا خیر .در ارتباط با یکي از افرادي که تا روز دســتگیري بهگفته
خودش  ۴۶مورد هر دفعه بین چهار تا هفت میلیون دالر گرفته ،یکي از
افراد بانک مرکزي گفته که »این با هماهنگي ما بوده اســت .از این فرد
دو تن ســکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکي که بهدست آمده ،مشخص
شده این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کردهاند«.
درمني
خالصهاي از اطالعــات موجود در کیفرخواســت درمني و آنچه در
جلسات دادگاه گفته شد ،از این قرار است که او براي معامالت و پیشبرد
برنامههــاي خود از وجود شــش شــرکت و افرادي حقیقــي به عنوان
واسطه و عامل اســتفاده ميکرده است .کیفرخواســت متهم و ادعاي
شــکات حاکي از این بود که شرکتهاي مذکور کاغذي و صوري بودهاند
و متهم به واســطه آنها و تعــدادي از عواملش ،رد خود را گم ميکرده
است.
این پرونده  ۳۳متهم داشت و برخي از این عوامل اصلي آن از جمله
»م .ن« و »ج« ،افرادي که بیشــترین نام از آنها در دادگاه برده ميشــد،
فراري هستند» .م .ن« بازنشسته آگاهي تهران است که مسئولیت تأمین
ضمانتنامهها و اســناد جعلي را بر عهده داشته و »ج« نیز فردي است
که توانســته است بدون عقد قرارداد و دادن تضمین از شرکت نفت جي
قیر بخرد و ناپدید شود.
کیفرخواســت و اظهارات شاهدان پرونده و کساني که از آنها تحقیق
شده ،حاکي از آن بود که تمام این گروه که شامل عوامل و شش شرکت
ميشود ،دستورات و برنامههاي حمید باقريدرمني را اجرا ميکردهاند؛
عليرضا مســلمي یکي از متهمــان پرونده که کارمنــد باقريدرمني و
رئیس هیئتمدیره یکي از شرکتهاي ششگانه است ،درباره نقش وي
در اداره شــرکتها و ارتباطش با »م .ن« ميگویــد» :م .ن« با باقري کار
ميکرد ،دستهچک حساب من به صورت سفیدامضا در اختیار مدیر مالي
باقــري بود و پولهایي که من از منشــأ آنها بيخبر بــودم به آن وارد و
خارج ميشد.
بههرحال تحقیقات و اســناد موجود در پرونده ،بازپرس و دادســتان
را به این نتیجه رســانده بود که حمید باقريدرمني »سردســتگي« گروه
مجرمانــهاي را عهدهدار بوده اســت و به همین دلیــل عنوان مجرمانه
»مشــارکت در جــرم کالهبرداري با ایجاد شــبکه چندنفــري با وصف
سردســتگي و ســرگروهي« و به تبع آن افســاد فياالرض را براي او در
نظر گرفتند .محمداســماعیل قاسمي ،معروف به محمد سالم نیز دیگر
اعدامي اســت که طبق روایت مظلومین در باند حمید مظلومین بوده و
شبکه فساد داشته است؛ یعني معامالت غیرقانوني ارز و سکه.
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 پیمانشکنی! ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،با
پیمانشــکنی ،باعث شد رئیسجمهوری کشورمان
هیچ رغبت و عالقهای به دیدار با وی نداشته باشد.
امید اســت مشــکل تحریمها با مدیریت صحیح و
حسابشده رفع شــود تا کشــور بیش از این دچار
مشکالت اقتصادی نشود.
علیاکبر فرقانی
 تغییر شغل :عدهای از کاسبها به علت کاهش
قــدرت خریــد مــردم و چکهایی که از مشــتریان
گرفتهاند ،مجبور به تغییر شــغل شــدهاند .اقتصاد
بیمار باعــث مشــکالت فراوانی در جامعه شــده
است .چرا مسئوالن برای درمان آن چارهای اساسی
نمیاندیشند؟
فرزین جبلی
 ســازمان تأمیــن اجتماعی اقدام کنــد :پرونده
تمامی بازنشســتگان در ســازمان تأمین اجتماعی
موجود اســت .پیشنهاد میشــود برای رسیدگی به
مراکــزی که از بازنشســتگان دوبــاره دعوت به کار
کردهانــد و قصد ندارنــد آنها را اخــراج و جوانان
تحصیلکــرده و بیکار را اســتخدام کنند ،شــماره
تلفنی اعالم شــود تا مردم به راحتی بتوانند با آنها
تماس بگیرند و تخلفهایی را که انجام میشــود،
گزارش دهند.
از بیمهشدگان تأمین اجتماعی
 شرایط خانهدارشــدن برای کارمندان :پیشنهاد
میشــود مســئوالن برای کارمندانی کــه تهران را
بهعنــوان کار انتخاب کردهاند و مســتأجرند ،برای
بازگشــت داوطلبانــه به شهرســتانها ،شــرایطی
فراهم کنند تا خانهدار شوند .هم کارمندان به شهر
خودشان برمیگردند و هم اینکه مجبور نیستند در
تهران که شــهری پرجمعیت و شلوغ است ،زندگی
کنند.
عرفان از تهران
 حضــور وانتبارهــای بلندگــودار و صــدای
موتورهای فســتفودها و تعمیرگاههــای اگزوز در
منطقه دریاننوی خیابان ســیادت ،آرامش را از این
منطقه مســکونی با صدهزار جمعیت گرفته است.
لطفا راهنمایی و رانندگی و شهرداری رسیدگی کنند.
امیر وجدانی

