
 رامین پاینده:
پاییز چه اتفاقی میفته که ته��ران اینقدر 

ترافیک و قفل میشه؟!
 کاربری با نام »محمد. مد«:

آخ آخ وحشتناکه ترافیک این روزای تهران، 
فرقی هم نمیکنه وسط هفته باش��ه یا آخر 
هفت��ه از ساعت ۵، ۶ که میگ��ذره همه جا 
قفله! نمی دونم از وقتی ساعتا رو کش��یدن 
جلو چه اتفاقی افتاده مثل شب عید شده که 

حتی بی آرتی  ها هم تو ترافیک میمونن!
 محمد ناصح:

مدرسه  ها و دانش��گاه  ها که هنوز حضوری 
نش��دن، این حجم از ترافی��ک تهران یکم 

غیرطبیعی نیست؟!
 فاطمه پاقلعه نژاد:

باالخره ی��ه روز یه کمپی��ن راه میندازم با 

چندت��ا داوطلب میریم س��ر خروجی های 
بزرگراه  ها می ایس��تیم و به همه اونایی که 
میخوان از الین های سمت چپ بپیچن تو 
خروجی و ترافیک درس��ت می کنن و فکر 
می کنن زرنگن تذک��ر میدیم. هزینه چاپ 
کاغذایی که روش نوشته شده » گاو « و قراره 

تقدیم شون کنیم هم با خودم!
 فرنوش  آباء:

مگه همیش��ه موقع فوتبال خیابونا خلوت 
نمی شد؟ پس چرا دیشب )سه شنبه شب( یه 
جوری ترافیک بود که هرلحظه می خواستم 
بزنم بغ��ل گری��ه کن��م؟ از سعادت آباد تا 
زعفرانیه اندازه یه جاده چالوس تو راه بودم. 

 الهام خدابنده لو:
اینقد ترافیکه و اسنپ ک��ه خدادتومن! 
اومدیم دربس��تی بگیریم، یارو گفت ۸۰ 

تومن! گفتیم خ��ب اوکی بری��م؛ گفت 
۸۰تومن ص��رف نمیکن��ه برام ت��و این 
ترافیک؛ یک مسافر دربستی دیگه گرفت 
یعنی االن دو تا مس��افر دربستی تو یک 

ماشینیم. 
 محسن کرمی:

من تحقیق کردم! ۵۰ درصد دلیل ترافیک 
تهران چیزی نیست جز » ترافیک زدگی.« 
یعنی طرف یه ترافیک واقعی رو رد می کنه 
اما همچن��ان فکر می کن��ه ترافیکه. واسه 
همین همچنان با سرعت پایین به راهش 
ادامه میده یا با گوش��یش کار می کنه! در 

نتیجه ترافیک دو برابر میشه!
 خشایار عرب:

میدونس��تین وقتی توی ترافیک هستین 
و ب��وق میزنی��ن نه تنه��ا باع��ث کاهش 

ترافیک نمیش��ین بلکه چندین فحش هم 
میخورین؟

 کاربری با نام »سارا«:
ترافیک تهران اینجوریه که هر ساعتی هم 
بزنم بیرون باز دیر میرسم یا دقیقاً سر تایم!

 محمد کریمی:
ته��ران بعد از اتم��ام کامل کرون��ا، به یک 
سطح جدی��د از ترافیک و بعض��اً غیرقابل 
تحمل خواهد رسید. توی این مدت حجم 
ماش��ین های تهران، حجم تردد هر آدم و 

جمعیت تهران باال رفته. 
 مهرداد پوالدی:

خداروشکر در هر ساعتی از شبانه روز در هر 
شرق به غربی یا شمال به جنوبی ترافیک 
هست دیگه! شما ها خسته نشدید که هیچ 

کاری نمیشه کرد. 
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ترافیک، ترافیک و باز هم ترافیک
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به افزایش ترافیک تهران در روزهای اخیر

در روزهای اخیر ترافیک عصرهای تهران به شکل سرسام آوری افزایش یافته است به 
شکلی که داد کاربران ش�بکه های اجتماعی را درآورده و کاربران از ساعت  ها معطلی 
در ترافیک شهر تهران گالیه دارند. برخی از کاربران اذعان داشتند که با وجود خروج 
از محل کار در س�اعت های مختل�ف عصر باز هم ب�ا ترافیک مواجه بوده اند و مس�یر 

همیشگی ش�ان را با س�اعت  ها ترافیک طی کرده اند. کاربران این وضعیت را درحالی 
که هنوز مدارس و دانشگاه  ها حضوری نش�ده اند نگران کننده خواندند و از مسئوالن 
خواس�تند هرچه س�ریع تر با در نظر گرفتن ریشه های مش�کل، فکری برای حل آن 
کنند. در ادامه بخش  هایی از گالیه های کاربران از ترافیک ش�هر تهران آمده اس�ت. 

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

 جمله ای نهایی 
درباره ارزش بنیادین انسان

عالمه جعفری)ره(:
قطعی است که »هر کس انسانی را بدون عنوان قصاص یا فساد 
در روی زمین بکشد، مانند این  است که همه انسان  ها را کشته 
است و هر کس انس��انی را احیا کند، مانند ای��ن  است که همه 
انس��ان  ها را احیا کرده است.«سوره مائده، آیه 32. هیچ یک از 
مغزهای قدرتمند بشری و هیچ مکتبی که با کوشش صد ها نوابغ 
تنظیم ش��ده است، نمی تواند چنین جمله نهایی درباره ارزش 
بنیادین انس��ان ابراز کند.  این آیه، موضوع انسان را از کمیت  ها 
باالتر می برد و زیربنای آن را یک وحدت عالی قرار می دهد و به 
همه افراد انسانی گوشزد می کند:» وارد کردن جراحت به یک 
فرد، مجروح ساختن خویشتن است؛ کشتن یک انسان، چه زن 
و چه مرد، خواه عالم و خواه جاهل، سیاه باشد یا سفید، مساوی 
با کشتن خویشتن است.«  بنابراین، شمشیری که برای کشتن 
یک انسان بلند می شود، دو لبه دارد:» با یک لبه اش انسانی کشته 

می شود و با لبه دیگرش، قاتل خودکشی می کند.«
منبع: کانال تلگرامی »عالمه جعفری)ره( « به استناد ترجمه و 

تفسیر نهج البالغه، ج2 ، ص 2۱3

   آیينه نفس

جهاد تبیین در گروه های فامیلی و دوستانه

مرتضی خلفی زاده در توئیتی نوش��ت: از جناب آقای امیرعبداللهیان می خواهم انحالل 
»ایران اینترنشنال « را در مذاکرات با عربستان جزو شروط برقراری رابطه قرار دهد. بهبود 
روابط با وجود این شبه رسانه حامی تروریسم امکانپذیر نیست. نمی شود از پشت سر هزینه 

تروریسم رسانه ای علیه ایران را تأمین کرد و از روبه رو دست داد. 

سعید آجورلو در توئیتی نوشت: منطقه به سمت بی نظمی و آنارشی و تالش برای افزایش 
قدرت از س��وی برخی بازیگران م��ی رود. در چنین ش��رایطی توازن ق��وا، بازدارندگی و 
تئوری های رئالیستی جای توازن امنیت را می گیرد. منطقه آرام و همکاری منطقه ای در 

جهت امنیت دسته جمعی، خط قرمز امریکاست. 

محس��ن مهدیان در کان��ال تلگرامی خود 
نوشت: پرسید در گروه های خانوادگی چطور 
جهاد تبیین کنیم که ه��م حرمت  ها حفظ 
شود و دلخوری ایجاد نشود و هم متهم نشویم 
به آدمی که مدام دیگ��ران را نقد می کند و 
از هر چی��ز ایراد می گی��رد. احتماالً دغدغه 
خیلی هاست. حاال چه گروه خانوادگی و چه 

گروه دوستان و آشنایان. 
ابتدا دو اصل را توأمان فراموش نکنیم: یکم. 
جهاد تبیین را دست کم نگیرید. ان ش��اءاهلل 
در فرصتی خواهم نوشت که همه چیز ذهن 
است و ذهن یعنی علم شما از واقع که همه 
جان شماست.حرف بس��یار است. بر ذهن 
شما مسلط شوند شما را تسخیر کردند. همه 
جنگ های گذش��ته نیمی  از دریای جنگ 
ذهنی نیس��ت. پس هرکس هر جا نشسته 
است، آرای��ش جهاد بگیرد. تک تک ش��ما 

مؤثرید؛ ولو با یک کامنت و الیک. 
و اما دوم. دوست و آشنا و فامیل و نزدیکان ما 
دشمن ما نیستند. ولو خطای فاحش کنند. 
به نزاع در ش��بکه های اجتماعی نگاه نکنید 
که آ نقدر ادبیات  ها بی رحمانه و تند و زننده 
و ویرانگ��ر دارد. گفت وگو با دوست و آش��نا 
و خانواده صرفاً بای��د دوستانه و صمیمانه و 
خالصانه ، خاضعانه و دلسوزانه باشد. با این دو 

مقدمه به یک اصل مهم توجه کنید:
هدف اصلی از تذکر دادن و روشنگری تنها یک 
نفر در یک گروه که پست غلط منتشر کرده 
نیست، بلکه هدف دیگرانی اند که تماشاچی 
هستند و ممکن است هیچ واکنشی هم نشان 
ندهند اما اثر بگیرند. پس اگر سکوت کنید نه 

یک نفر و بلکه یک جمع به خطا می افتد. 
اما چه کنیم؟ کجا ورود کنیم و کجا سکوت؟

یکم. توجه کنیم که کس��ی که روش��نگری 
می کند نبای��د تنها به عن��وان مخالف خوان 
شناخته شود. خیلی وقت  ها تأیید کنید. حرف 
درست را از دیگر اعضای گروه تأیید و ارج نهیم. 

ما عمدتاً عادت کردیم که تنها نقد کنیم. 
دوم. متن های خوب منتشر کنیم. متن هایی 
که کمک می کند نظام ذهن دیگران آماده و 
پخته شود. متن هایی که نظام ارزشی انقالب 
اسالمی را به جه��ت استداللی و عاطفی در 

دیگران تقویت می کند. 
سوم. نقد بدون تعریض و کنایه داشته باشید. بدون 
اینکه پاسخ مستقیم به دیگری دهید. متن هایی 
را در پاسخ منتشر کنید که اعضای گروه بتوانند 

استفاده و مطالعه و خودشان مقایسه کنند. 
چهارم. در انتقاد مس��تقیم، لحن و ادبیات و 
بیانتان کامالً دلسوزانه و دوستانه باشد. اصاًل 
به احتجاج و خدای ناک��رده دلخوری ورود 

نکنید. توجه داشته باش��یم هدف پیروزی 
من و شما نیست. هدف اقناع و انتقال پیام و 

روشنگری است. 
پنجم. کار جمعی انجام دهید. برخی مواقع 
الزم است دیگران را هم با خود خارج از گروه 
همراه کنیم. الزم نیس��ت همه م��وارد را ما 
بگوییم. پسرخاله و دختردایی و دوست و آشنا 
و غیره هم باید در این حرکت جبهه ای همراه 
شوند. شاید یکجا باید مادربزرگ تذکر دهد. 

ششم. حین جهاد تبیین صله رحم و رفاقت 
را تقویت کنید. اگر از کسی اشکال گرفتید 
رابطه تان را با آن ف��رد تقویت کنید. کمک 

کنید احساس کند واقعاً دوستش دارید. 
هفتم. از همه مهم تر به ظرفی��ت گروه نگاه 
کنید. برخی موضوعات از ظرفیت گروه خارج 
است. شاید الزم باشد از برخی مسائل گذشت 
و عبور کرد. اما خط قرمز داشته باشید. خط 
قرمزتان را برای خودتان از پیش تعیین کنید. 
اصل انقالب اسالم��ی. اص��ل والیت فقیه. 
اصل حرم��ت امام جامعه. اص��ل حریم امام 
و ش��هدا. راهبردهای انقالب اسالمی مثل 
اقتصاد مقاومتی و تولید داخل و امیدآفرینی 
و احساس عزت ملی و... این طور هم نشود که 
اگر تنها توهین به رهبری بود رگ گردنتان 
بیرون بزند. دقت کنید ک��ار به اینجا خیلی 

وقت  ها نمی کش��د. در جنگ ذهنی، آنقدر 
اطالعات غلط کنار ه��م می چینند که الزم 
نیست صریحاً ضد رهبری باشد، بلکه وقتی به 
خودتان می آیید احساس می کنید مدیریت 
رهبری مدبرانه نیست. خیلی از ریزش های 

انقالب در همین نقطه است. 
برای این بخش به عملیات رسانه ای ضدانقالب 
نگاه کنید. هر جا ضدانق��الب عملیات کرد 
حساس شوید و برای روشنگری در این نقطه 
اهمیت قائل باشید. این حوزه ای است که یک 
روز واکسن است، یک روز سوریه و یک روز 

ورزش زنان و یک روز حجاب و غیره. 
هش��تم و در نهایت اینکه هم به سن و سال 
و جایگاه خودتان در جمع ه��ای دوستانه و 
خانوادگی توجه کنید و هم به سن و سال و 
جایگاه مخاطب. هر ادبیاتی برای پسرخاله ۱۸ 
ساله تان به کار می برید برای داماد میانسال 
4۰ ساله به کار نبرید. خاصه برای ریش سفید، 

بزرگ تر ها و غیره. 
مهم  تری��ن دغدغه ما رسانه ای  ها ش��ناخت 
مخاطب است. ش��ما این امتیاز را دارید که 
مخاطب را در گروه ه��ای فامیلی و دوستانه 
دقیق می ش��ناسید. با هرک��س متناسب با 
عالقه ، فهم ، سطح ، انگیزه و شناخت خودش 

سخن بگویید. 

تعطیلی ایران اینترنشنال شرط مذاکره با عربستان امنیت منطقه، خط قرمز امریکا !

چند توصیه برای ورودی های جدید دانشگاه
احسان بابایی در کانال تلگرامی خود نوشت: چند توصیه برای دوستی که امسال وارد دانشگاه 

شده است، نوشتم:
-  برنامه ای برای مطالعه آثار استاد مطهری داشته باشید. داشتن تکیه گاهی اعتقادی و اخالقی مهم است.

- درباره »مدیریت زمان « مطالعه کنید. در این حد که بایدهای برنامه ریزی و استفاده از وقت 
را نشان دهد. 

-  زبان خارجی را جدی بگیرید. ابزاری است که توانایی های علمی ما را تقویت می کند. به آنچه 
در دانشگاه آموزش داده می شود، بسنده نکنید. 

-  ارتباط با شهر و محل سکونت را قطع نکنید. به ویژه حفظ ارتباط با خانواده مهم است. حفظ 
ارتباط با دیگران، وقت تلف کردن نیست. 

-  ارتباط با تشکل های دانشجویی، هم آگاهانه باشد، هم خالصانه؛ به دور از افراط وتفریط. اگر 
قرار است در تشکلی دانشجویی فعالیت کنید آن گونه غرق در فعالیت های سیاسی و دانشجویی 

نشوید که تحصیل در حاشیه قرار گیرد. 
- در مورد روابط با جنس مخالف، اهل مراقبت باشید. 

- اهل مطالعه باشید اما پراکنده خوانی نکنید. البته اشکالی هم شاید نداشته باشد همزمان و 
مدیریت شده در حاشیه درس  ها چند زمینه مطالعه داشته باشیم. 

- در بین مطالعات حاشیه درس ها، غیر از کتاب های استاد مطهری، انس با ادبیات و ارتباط با 
تاریخ، به ویژه تاریخ معاصر، مفید خواهد بود. 

- ورزش هم الزم است. یک بعدی بودن خوب نیست. از حضور در جمع فراری نباشید. 
- در رشته تحصیلی، اهل کنجکاوی باشید. به »می دانم« های رشته اکتفا نکنید.»نمی دانم«های 

رشته تحصیلی مهم هستند. گاهی »سؤال«، مهم تر از »جواب « است. 
-  درس های مقطع کارشناسی، مهم هستند. پایه علمی و عملی در همین مقطع شکل می گیرد؛ 

مهم تر از مقاطع باالتر. 
-  به ویژه در مورد دانشجویان علوم انسانی، نوشتن را تمرین کنید. قلم به دست، مطالعه کنید. 
-  نگاهی هم به معیشت و واقعیت های اقتصادی داشته باشید. خود را برای ورود به زندگی بعد از 
دوره دانشجویی آماده کنید؛ با درس خواندن، با آموختن مهارت، با شناسایی فرصت های شغلی. 
- اخبار ایران را پیگیری کنید. همه ما فراموش نکنیم ایرانی هستیم. دلسوز و نگران ایران عزیز باشیم. 

کاهش پایه پولی در ماه اول دولت سیزدهم
کانال تلگرامی »دکتر سالم « به استناد به 
»نود اقتصادی« نوش��ت: بر اساس آمار 
بانک مرکزی، در پایان مردادماه امس��ال 
حجم پایه پولی نسبت به تیرماه کاهش 
یافت. در حالی که دولت روحانی در چهار 
ماه نخس��ت امس��ال نزدیک به ۵۹هزار 
میلیارد تومان پول تورم زا چاپ کرده بود، 
دولت رئیسی در ماه اول فعالیت خود نه 
تنها پول جدیدی چاپ نکرد، بلکه مقداری از حجم پایه پولی را نیز از بازار جمع کرد.  حجم پایه 
پولی در پایان تیرماه ۵۱۷۵ هزار میلیارد ریال بود که در مردادماه به ۵۱۵۹هزار میلیارد ریال کاهش 
یافت. دولت روحانی با چاپ پول پرقدرت و تورم زا در ماه های پایانی خود عامل تشدید تورم در کشور 

شد و بی سابقه  ترین بی انضباطی مالی تاریخ ایران را رقم زد.

 رویکرد فرهنگی سینمای ایران به فلسطین
 چگونه است؟

سعید غفاری در کانال تلگرامی خود نوشت: 
متأسفانه فلس��طین بی��ش از آنکه وجه 
مفهومی پیدا کند، تکیه گاه مرثیه سرایی 
است و این دقیقاً برخالف نگاه هنرمندان 
فلس��طینی اس��ت. روای��ت سینمایی و 

رسانه ای ما از فلسطین چیست؟
اگر روای��ت مطلوب م��ا، سریالی مانند 
»عزالدین قسام « است؛ چرا در همه این 

سال  ها فیلم یا سریال های جنگی با موضوع و محوریت فلسطین طراحی و تولید نشده است؟
 اگر روایت غالب مورد نظر ما اثری ارزش��مند به نام »بازمانده « است؛ چرا دیگر خط روایی و 
داستانی غسان کنفانی ادامه نیافت؟ اگر هم مصداق روایی مورد حمایت ما آثار رومانتیک است؛ 

چرا آثاری مانند فیلم »عمر« تنها به یک جشنواره فجر و یک تندیس خالصه می شود؟
آیا ما اساساً درک روش��نی از فلس��طین به عنوان یک »مفهوم« و محتوای راهبردی داریم؟ 
و بر همین اساس سیاست گذاری مناسب را انجام داده ایم؟ ب��ه یکی از دوستان می گفتم ما 

حوزه های فرهنگی محور مقاومت را به جای درست نویسی، درشت نویسی کرده ایم.

درجه بندی معیارها در انتخاب همسر
فرزانه فردین فر، مشاور، طی یادداشتی 
نوش��ت: معیارهای ما بای��د دو درجه 
داشته باش��د؛ معیارهای درجه یک و 

معیارهای درجه دو. 
معیارهای درجه یک: معیار هایی است 
که حتی اگر یکی از آنها در طرف مقابلم 
نبود، به راحتی و خیلی محکم می گویم: 

»نه « و از خیر ازدواج با او می گذرم. 
] مثاًل یکی از معیارهای درجه یک دختر ها این است که همسر آینده شان معتاد نباشد. حاال 
اگر کسی به خواستگاری او آمده که معتاد است، اما باقی معیارهای او را دارد، می گوید: »نه«[

معیارهای درجه دو: معیار هایی است که می شود در آنها تساهل و تسامح کرد؛ یعنی اگر یک 
یا چند تا از آنها در طرف مقابل نبود، اشکالی ایجاد نمی شود. نام دیگر این معیار ها را می توان 

»معیارهای ترجیحی« گذاشت. 
]مثاًل برخی دوست ندارند همسرشان دارای یک خانواده شلوغ باشد؛ اما اینطور نیست که به 

هیچ وجه، طاقت چنین خانواده ای را نداشته باشند. به این می گویند، معیار درجه دو.[

انواع خیار در حقوق
مجید میرزایی در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: حاال ک��ه بحث »اسق��اط کافه 
خیارات « پیش اومد خواستم بدونید که 
ما در حقوق مدنی ۱۰ الی ۱2 خیار داریم. 
حاال خیار یعنی چی؟ خیار در حقوق یعنی 
اجازه و اختیاری که قانون به افراد می دهد 
تا بتوانند معامله خود را فس��خ کنند. به 

توضیح چندتا از انواع خیار توجه کنید:
خیار مجلس: یعنی تا وقتی طرفین  معامله  حین تنظیم معامله در یک مکان)منظور از مجلس 

همین مکانه که مثالً میشه بنگاه( جمع هستند و حضور دارند میشه قرارداد را فسخ کرد.
خیار حیوان: اگر چیزی که داره معامله میشه یک حیوان زنده باشد، مشتری می تواند تا سه روز 

بعد قرارداد را فسخ کند.
خیار عیب: اگر چیزی که معامله می شود خراب باشد، خریدار در این حالت اختیار فسخ معامله را دارد.

خیار تدلیس: تدلیس به معنای فریب دادن است. اگر فروشنده خریدار را فریب بدهد، خریدار 
می تواند معامله را فسخ کند.

خیار َغبن: اگر یکی از طرفین متوجه بشه که ضرر فاحشی داشته این اختیار را دارد معامله را فسخ کند.
خیار تبّعض صفقه: وقتی که یک معامله را بشه به چند قسمت تجزیه کرد. این اختیار به شما اجازه 

میده بعضی از قسمت های معامله را فسخ کنید.
خیار شرط: اگر در معامله شرط بشه که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی حق فسخ معامله را در 

مدت معین داشته باشد، حق فسخی که در آن پیش بینی شده خیار شرط نامیده می شود.
خیار تأخیر ثمن: اگر فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت مشخص نکرده باشند و خریدار در پرداخت 
پولی که مشخص شده تعلل کند ، در صورتی که سه روز از تاریخ معامله بگذرد و خریدار پول را نپردازد و 

فروشنده هم کاال را در اختیار وی نگذاشته باشد، فروشنده حق خواهد داشت معامله را فسخ کند. 
خیار رؤیت و تخلف وصف : اگر چیزی را برای خریدار قبلش تشبیه کنند و بعد از خرید اون کاال را  

ببینه و بفهمه خالف تشبیه است می تواند قرارداد را فسخ کند.
البته خیلی ساده توضیح دادم و بعضی هاش پیچیدگی داره ولی کافیه تا اگر در قرار دادی اینها رو 

دیدید، بفهمید چی منظورش... 

بازگشت توازن به سیاست خارجی
کانال تلگرامی »حامیان مدیا« نوش��ت: وزیر امور خارجه کشورمان تصریح 
کرده است که نگاه به ش��رق به معنای کنار گذاشتن غرب نیست و ما حتماً 
نمی خواهیم کشور را به روسیه و چین گره بزنیم. مذاکرات وین و احیای برجام 
را با اتکا به خرد جمعی به پیش خواهیم برد. این امر نشان دهنده بازگشت توازن 

به سیاست خارجی ایران به جای گره زدن کشور به غرب و شرق است. 

 با این فرهنگ »ضدکار «
 کارمان به کجا خواهد کشید؟

یاسر عرب در توئیتی نوش��ت: یکی از عجیب  تری��ن پدیده های نظام 
بروکراسی کشور اینکه در سیستم اداری نوعاً کارمندی که زیاد »کار « 
می کند مورد غضب همکاران و حتی مدیران خود قرار می گیرد. چون 
احساس می شود همواره میزان بازدهی او با آنها مقایسه می شود! با این 

فرهنگ »ضد کار « کارمان به کجا خواهد کشید؟

 بانک  ها باید شفاف گزارش وام های
 ازدواج را بدهند

محس��ن دهنوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در 
توئیتی نوشت:  در قانون بودجه۱4۰۰ تصویب کرده بودیم که  وام ازدواج 
از طریق اعتبارسنجی حساب بانکی یا یک ضامن یا سهم فرد از حساب 
یارانه داده شود. به دلیل عدم همکاری بانک  ها به رئیس بانک مرکزی 
نامه  نوشتیم. عملکرد بانک  ها در این باره از جمله تعداد و نحوه اعطای 

این وام ها، باید شفاف به مردم گزارش شود. 

    تصویر منتخب
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