
   حسن شجاعي، نماينده مردم ابهر: 
بررسي هاي كميس��يون اصل 90 حاكي از 
كمبود پزشك و دندانپزشك در كشور است. 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، در اقدامي 
انقالبي افزايش ظرفيت پزش��كي را دستور 
كار قرار داده اس��ت. ام��روز در نام��ه اي به 
رئيس جمهور از اين اقدام انقالبي تقدير كردم 
و خواهان توجه ويژه ايشان در جهت تصويب 

اين طرح شدم. 
   فريدون عباسي، نماينده مردم كازرون: 
اگر ب��ه گفته مس��ئوالن وزارت بهداش��ت 
پزشك به اندازه كافي در كشور وجود دارد، 
چرا اين پزشكان به تنها بيمارستان كازرون 
معرفي نمي شوند كه روزانه با كمبود پزشك 
مواجهن��د؟ ب��ه زودي وزير بهداش��ت بايد 

پاسخگوي اقدامات خود در مجلس باشد. 
   احسان گنجي آزاد: 

متأس��فانه برخالف ادعاي كاس��بان ثابت نگه 
داش��تن ظرفيت پزش��كي)كمبود امكانات(، 
در طول ۳۵ س��ال گذش��ته با وج��ود افزايش 
۱00 درص��دي دانش��كده ها و ۶0 درص��دي 
تخت ه��اي بيمارس��تاني، تنه��ا ۳۵ درصد به 
ظرفيت دانشجويان پزشكي افزودن شده است. 
#ظرفيت_پزشكي #كاسبان_كمبود_پزشك

   سيدسجاد پادام: 
وقتي همش��ون ميخوان ش��ريعتي به باال 
تراكم داش��ته باش��ند، معلومه كه هزينه 
مطب هاشون باال ميره و بايد از جيب ملت 
تأمينش كنند. بگذريم از اينكه هر ۱0 درصد 
تراكم مطب هم باع��ث افزايش ۳درصدي 

تقاضاي القايي هم ميشه. 
   سيدامير سياح: 

پزش��كان انحصارگر مث��ل وكالي انحصارگر 
مي گويند: بازكردن درهاي ورود به بازار ما= ورود 
پزشكان بي سواد به بازار! نگراني حقيه اما چاره 
دارد: بيماران بتوانند پزشكان را ارزيابي كنند و 
نتيجه در معرض ديد همه باشد. با ارزيابي شفاف 
كارايي و كيفيت پزش��كان، پزش��ك بي سواد 

خودبه خود از بازار حذف مي شود. 
   كاربري با نام »هرمس«: 

ظرفيت پزشكي يكي از بارزترين تجلي هاي 
تعارض منافع براي حفظ انحصار اس��ت. در 
نظام سالمت ما پزشكان هم سياستگذار، هم 
مجري و هم ناظر هستند و اين تعارض منافع 

باعث بيماري نظام سالمت ما شده است.

   علي رجبي: 
هر وقت فهميديد چرا  »وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي داريم« ولي »وزارت 
راه، مس��كن و آموزش عمراني « يا »وزارت 
نيرو و آموزش مهندسي « نداريم، علت اصلي 
پايين ب��ودن ظرفيت پزش��كي را خواهيد 

فهميد. #نه_به_انحصار
   پوريا آستراكي: 

نمي دانم علت اين همه جنجال براي ظرفيت 
پزشكي چيس��ت. اين آمار واضح مي گويد 
تعداد پزشك به هزار نفر در ايران 0/4۵ يعني 
كمتر از عراق، سوريه و رتبه ۱۳۷ دنياست. 
يعني براي رسيدن به ش��رايط عادي يا بايد 
پزشك زياد شود يا جمعيت كم شود، راه حل 

اگر اولي نيست، دومي ست؟
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تجلي تعارض منافع اين بار در ظرفيت پزشكي
واكنش كاربران شبکه هاي اجتماعي به مخالفان افزايش پذيرش رشته های پزشکی

با وجود كمبود پزش�ك و دندانپزش�ك در ايران به نس�بت جمعيت، ش�وراي عالي 
انقالب فرهنگ�ي افزايش ظرفيت پزش�کي را در دس�تور كار ق�رار داد. مطابق آمار 
تعداد پزش�ك به هزارنف�ر در ايران 0/45 اس�ت كه كمتر از بس�ياري از كش�ورهاي 
جهان اس�ت. برخي از پزش�کان اما در مقابل اي�ن تصميم ايس�تادند و آن را موجب 

رواج پزش�کان بي سواد مي دانند اما بس�ياري از كاربران و كارشناس�ان اين حرف را 
انحصارگرايي و مخالفت با آن را موجب كاهش خدمات پزش�کي و س�طح بهداش�ت 
دانس�تند و از اقدام ش�وراي عالي انق�الب فرهنگ�ي و حمايت نماين�دگان مجلس 
اس�تقبال كردند. در ادام�ه بخش هاي�ي از واكنش هاي كاربران مرور ش�ده اس�ت. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم ديده شود.

رابطه »عبادت« و »جامعه صالح«
استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(: 

يك نفر مسلمان، هم بايد يك رابطه دائم و ثابت ميان او و خداي 
خودش برقرار باش��د و هم بايد يك رابطه ثابت و دائم ميان او و 

جامعه خودش برقرار باشد. 
بدون عبادت، ذكر ياد خ��دا، مناجات با حق، حضور قلب، نماز و 
روزه نمي شود يك جامعه اسالمي س��اخت و حتي خود انسان 
سالم نمي ماند. همچنين بدون يك اجتماع صالح و يك محيط 
سالم، بدون امر به معروف و نهي از منكر، بدون رسيدگي و تعاطف 

و تراحم ميان افراد مسلمان نمي شود عابد خوبي بود. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام با استناد 

كتاب آزادي معنوي، ص۸0

   آیينه نفس

جناب سلمان، هوش مصنوعي و صيانت از كاربر

مهدي شيري در توئيتي نوشت:  هميشه عادت دارم اگر خريد ميرم، كيسه ش رو نگه ميدارم 
برای استفاده هاي بعد. يه روز دقت كردم ديدم يه كابينت پر از كيسه دارم. االن مدتيه مغازه 
هم ميرم خودم ميگم كيسه نميخوام)به دليل محيط زيست( ولي هنوز راهي براي خريد 

ميوه پيدا نكردم كه پالستيك رو كاهش بده. پيشنهادي داريد؟!

احمد خنيفر در توئيتي نوشت: آنقدر پشت مرزها بمانيد تا از سرما و گرسنگي تلف شويد؛ 
كشور شما را ويران ساختيم اما قرار نيست آوارگان را به اتحاديه اروپا راه دهيم؛ ما مدافعان 
حقوق بشر هستيم و با اين شعار هر كاري دلمان بخواهد انجام مي دهيم. قبر سه پناهنده 

از عراق، سوريه و يمن در پشت مرزهاي اتحاديه اروپا!

كميل خجس��ته در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: وقتي خبر يورش ۱0هزار جنگجو 
به مدينه را به پيامبر دادند، پيامبر از حيث 
تاكتيك جنگي زمينگير ش��دند. جمعيت 
مدينه آن زمان با احتساب زنان و كودكانش 
به ۱0هزار نفر مي رسيد. در چنين شرايطي 
خبر ديگري رسيد كه يهود بني قريظه كه 
درون مدينه ساكن است هم با لشكر ۱0 هزار 
نفري همپيمان شده است. كار جامعه مدينه 
به آنجا مي رس��د كه زاَغِت الَأْبْصاُر َو بَلََغِت 
الُْقُلوُب الَْحناِجر كه آنگاه كه چشم ها خيره 
ش��د و جان ها به گلوگاه ها رسيد و حتي به 

خدا و پيامبرش گمان سوء بردند. 
از اينجاست كه هنر ياران پيامبر و حكمرانان 
مدينه آغاز مي شود. جناب سلمان فارسي 
يكي از م��ردان اصلي پيامب��ر)ص( در اين 
معركه اس��ت. اول اينكه او طرح خندق را 
مي دهد. بعد هم سلمان خودش كنار مردم 
مشغول كندن خندق مي شود آنچنان كه 
جابر مي گوي��د چيزي نگذش��ت كه ديدم 
سلمان به تنهايي و به سرعت سهم خودش 
را كند و تمام كرد. س��لمان در آن روزهاي 
پرفش��ار آنچنان محبوب مي شود كه بين 
مهاج��ران و انصار رقابتي ش��كل مي گيرد 
كه سلمان از ماس��ت و وقتي اين حرف به 
گوش مبارك پيامبر مي رسد مي فرمايند كه 

سلمان از خاندان ماست. 

 درس حكمران امروز از آن ش��رايط احزاب 
چيست؟ ۱- شجاعت عاقالنه در حل مسئله 
و زمينگير نش��دن 2- وس��ط ميدان بودن 
براي حل آن ۳-ايجاد همدلي و همبستگي با 
جامعه و اينجوريست كه از دل تهديد جنگ 
احزاب، گشايش ها و فتوحات و ثروت براي 

مردم به بار مي آيد. 
اما حكومتداري يك رهزني هم براي حكمران 
دارد و آن انتخاب »راحت ترين« كار اس��ت. 
هر حكمراني از جمل��ه حكمران جمهوري 
اس��المي راحت ترين كار برايش اينست كه 
از ابزار اقتدارش براي پيشبرد هر چيزي ولو 
خوب بهره ببرد. مثاًل اينكه هيچ كس نيست 
كه از آس��يب هاي رها بودن فضاي مجازي 
صدمه اي نديده باشد. يكي محتواي زيان آور 
خارج از كنترل به دست فرزندانش مي رسد. 
يكي ديگر توانايي پيگيري قضايي را ندارد تا 
بتواند مالي يا آبرويي را برگرداند. يكي ديگر 
هم بي دفاع اكانتش را از دست مي دهد و... . 

 حكمران اينجا چه مي كند؟ راحت طلب ها 
ره��ا مي كنن��د. كم��ا اينك��ه در ژس��ت 
روشنفكرانه اي اين كار را كردند و اين چيزي 
را كه االن دچارش هستيم، به بار  آوردند. اما 
»ساده گراها« صرفاً براي صيانت از كاربر وضع 
قانون مي كنند. يعني بهره از همان ابزار اقتدار 
براي پيشبرد چيزي ولو آن چيز خوب باشد. 
 جامعه حق دارد اينجا نگران ش��ود. چرا؟ 

چون مواجهه پيدا كرد با پيام رس��ان هاي 
ناقص، محيط ناامن و ناحكمراني در فضاي 
مجازي و حكمراناني كه همچنان ادبياتشان 
مربوط به ي��ك دهه گذش��ته در خصوص 
رسيدن به شبكه ملي اطالعات است. پس او 
حق دارد به تجربه از حكمراني كه مي خواهد 
از او صيانت كند دل خوشي نداشته باشد. 
)از نگاه مردم حكمران��ان چه اينوري و چه 

اونوري! همه يكي هستند.( 
جامع��ه اي ك��ه از همه جهت زيرفش��اري 
پيچيده ت��ر از جن��گ احزاب اس��ت وقتي 
مي بين��د كه حكمرانش كنارش نيس��ت و 
بلكه ظاهراً مي خواهد همين منافع موجود 
در اين فضا را از او سلب كند. پس در كنار اين 

تصميم نمي ايستد!
 چرا؟ شيوه مديريت امام براي حل سخت ترين 
مسائل كشور، كار را به مردم مي سپردند. رهبر 
انقالب هم اين شيوه مديريتي را پيش گرفتند 
و در سخت ترين مواقع رهبري با كمك مردم 
بود كه به رخدادهاي حساس يا تلخ را به نفع 
كشور و منافع ملي برمي گرداندند. در همين 
ماجراي فضاي مجازي هم رهبري پنج سال 
پيش در زماني كه هنوز داستان پيامرسان ها 
داغ نشده بود به متوليان امر فرمودند كه ما 
نياز به يك شبكه پيامرسان وسيع با ظرفيت 
حداقل 20 ميليون كاربر داريم. شبكه اي كه 
همه امكانات و جذابيت هاي موجود را داشته 

باشد و حتي از شبكه هاي موجود بهتر باشد 
يا مثالً در سال 9۸ رهبري از ملت مي خواهند 
كه در فضاي مجازي در مقابل آرايش جنگي 
دشمن با آمادگي و آرايش مناسب قرار بگيرند 
يا خيلي قبل تر از آن از حكمرانان مي خواهند 
كه با فه��م دوره جدي��د حكمراني مجازي، 
محيط امني را براي مردم ايران فراهم كنند تا 
آنها با خيال راحت بتوانند به اينترنت متصل 
ش��وند و از آن بهره ببرن��د و در جديدترين 
ديدارش��ان با جامعه نخبگاني كشور قبل از 
بحث مهاجرت، درباره لزوم تمركز حكمرانان 
بر موضوع هوش مصنوعي و بهره از اين امكان 

ويژه صحبت مي كنند. 
حكمران��ان از مطالب��ات رهب��ري و مردم 
خيلي عقب مانده ان��د. ارائه خدمت و توليد 
محصول قب��ل از هر قانون��ي مخصوصاً در 
فضاي مجازي كار اصلي است كه احتماالً اگر 
جناب سلمان در قيد حيات بودند آن شيوه 
را براي بهبود زندگي مردم در فضاي مجازي 
انتخاب مي كردند. البته امريكايي ها همين 
كار را كرده ان��د و قبل از ه��ر اعمال قانوني 
و سوءاس��تفاده از داده ها و... به مردم طعم 

شيريني از خدماتشان را ارائه كرده اند. 
امروز اينستاگرام در شرايطي عكس قهرمان 
ملي ما را سانسور مي كند كه ما سال هاست 
درون اينستاگرام زندگي مي كنيم. حكمرانان 

در جنگ احزاب به مردم بسيار نيازمندند. 

بياييد كمتر پالستيك مصرف كنيم آنقدر پشت مرزها بمانيد تا يخ بزنيد!

سؤال عالمه حكيمي از دكتر علي شريعتي
كانال تلگرامي »محمدرضا حكيمي« 
نوشت: اس��تاد محمدرضا حكيمي در 
مقدمه اي كه بر كتاب »شعله بي قرار« 
آقاي محمد اس��فندياري نوش��ته اند، 
خاطره اي از ديدار خود با معلم شهيد، 
دكتر علي شريعتي بيان مي كنند: در 
هنگام تحصيل در پاريس، براي مدتي 
كوتاه به ايران آمد. در آن س��فر كوتاه، 

ميان من و او گفت وگويي شد كه مايلم با نقل آن، نكته اي را يادآور شوم. 
من مي دانستم كه شريعتي، با آن شور و نبوغ و كنجكاوي، با بسياري از متفكران و انقالبيون و 
پيروان مكتب هاي ديگر تعامل داشته و مطالبي جديد را فراگرفته و آفاتي ديگر را ديده است. 
از اين رو دوست داشتم، بدانم كه به چه نتيجه اي رسيده است و چه نسخه اي براي نجات مردم 

و كشور خود دارد. بحثي را آغاز كردم در اين باره كه راه نجات جامعه ايران چيست؟!
و او سخني گفت كه هرگز فراموش نمي كنم:» ما تا هنگامي كه علي و فاطمه را داريم، به هيچ 

مكتبي و ايسمي نياز نداريم اما بايد علي و فاطمه را به مردم بشناسانيم.« 

سعدي و كتاب دوستيش
احسان رضايي در بخشي از يادداشت خود در خصوص س��عدي نوشته است: سعدي بسيار 

كتابخوان است و يكي از بهترين اشعار در منع قرض دادن كتاب به ديگري را سروده: 
كتاب از دست دادن سست رايي است/ كه اغلب خوي مردم بي وفايي است 

گرو بستان، نه پايندان و سوگند/ كه پايندان نباشد همچو پابند
اين، احواالت يك كتاب دوست است كه مي گويد نبايد كتاب عزيزتر از جان خود را به كسي 
امانت داد و احياناً اگر هم باالخره اين اتفاق افتاد و كتابي به كسي داديد، حتماً به صورت متقابل 

از او چيزي بگيريد تا كتاب را پس بياورد و قضيه را با من بميرم و تو بميري برگزار نكنيد.

 شاه سلطان حسين و انتقال آب 
از كوهرنگ به زاينده رود

روزبه كردوني در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: ۱(طبق اس��ناد تاريخي موضوع 
انتقال آب از كوهرنگ ب��ه زاينده رود از 
دوران صفوي مورد توجه بوده اس��ت و 
حداقل يك سابقه ۳00 ساله دارد. دكتر 
حائري در كتاب »نخستين رويارويي هاي 
انديش��ه گران ايراني ب��ا دو رويه تمدن 
بورژوازي غرب« به نامه اي از شاه قلي خان 
وزير شاه سلطان حسين به لويي چهاردهم در سال ۱۷۱۵ ميالدي )۱۱2۸ قمري( استناد مي كند 
كه در آن وزير ايراني نوشته است: »چون در حوالي تختگاه پادشاهي رودي موسوم به آب كورنگ 
)كوهرنگ، كارون( هست كه در اين وقت خاطر مبارك به آوردن آن به دارالسلطنه همايون متعلق 
گرديده و كوهي مانع و بريدن آن و آوردن آب دشوار است، اگر در آن مملكت استادان به هم رسند 
كه تدبيرات چند توانند نمود كه اين امر به آساني صورت پذيرد آن پادشاه واالجاه مقرر دارند كه 

چند نفر از ايشان را نيز جهت اين كار به دربار عظمت و اقتدار ارسال نمايند.«
2( اين ايام كه مجدداً موضوع بحران آب و انتقال آب در صدر توجه سياستگذاران و شهروندان 
)به ويژه مردم خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختياري( قرار گرفته است توجه به اين سند 
تاريخي از آن رو مهم است كه دقت ش��ود موضوع انتقال آب يك مسئله تاريخي، مزمن و در 

ادبيات سياست گذاري مسئله بدخيم است كه هيچ راهكار ساده، فوري و آمرانه ندارد. 
۳( جان كالم اين يادداشت كوتاه اين است كه در مواجه با بحران آب نبايد به گونه اي تصميم 
گرفت كه تحقق رؤياي يك منطقه با ايجاد كابوس براي منطقه اي ديگر توأم باشد. بايد به دور از 
رويكردهاي رايج كه به بوروكراسي هاي ناتوان در حل مسئله تكيه مي شود، يك سياستگذاري 
عالمانه  شهروندمدار متكي بر فهم دقيق مسئله را مبنا قرار داد كه در اين صورت حتي همين 
بحران آب هم مي تواند يك فرصت در عرصه سياستگذاري براي نمايش توانمندي در مواجهه 
با مسائل بدخيم و ارتقادهنده اعتماد و سرمايه اجتماعي باشد. شايد نقش آفريني نهادها يا 

افراد مياندار و ميانجي در اين موضوع بتواند مؤثر باشد.

ميشه هم درون گرا بود هم برون گرا؟
كانال تلگرامي »تبيان« نوشت: كارل گوستاو يونگ فيلسوف و روانپزشك در سال ۱920 به 
اين نتيجه رسيد كه دسته اي از افراد هم در دسته شخصيتي برون گرا جا دارن و هم درون گرا؛ 

ويژگي هاي شخصيتي اين افراد: 
۱( دسته خاصي از افراد ممكنه انرژي اونا رو تحليل بدن ولي دسته ديگري انرژي اونا رو زياد مي كنن. 

2( از تنهايي لذت مي برن ولي هم صحبتي با بعضي از افراد براي اونا خيلي خوشايند است. 
۳( سطح انرژي شون به محيطي كه در اون قرار مي گيرن، بستگي داره. 

4( ترجيح مي��دن از چيزهايي كه تو ذهنش��ون مي گ��ذره صحبت كنن ت��ا اينكه بي هدف 
گفت وگوهاي معمول رو انجام بدن . 

۵( از بودن تو جمع ها لذت مي برن ولي هميشه برنامه اي تو ذهنشون دارن كه چطور از اونجا 
فرار كنن. 

۶( همنشيناشون رو انتخاب مي كنن با همه هم صحبت نميشن. 
۷( به چشم ديگران رفتارشون شبيه افراد برون گراست. 

فكر كنم اكثريت تو اين دسته جا مي شيم.

 سهم نيروگاه ها در آلودگي هوا بيشتر است 
يا مصرف كنندگان گاز؟

كانال تلگرامي »كليك« نوشت: تنها تعداد 
كمي از نيروگاه هاي كش��ور از سوخت 
مازوت و سوخت مايع گازوئيل استفاده 
مي كنند و س��وخت بقيه نيروگاه ها گاز 
طبيعي اس��ت. اما س��هم نيروگاه ها در 

آلودگي هوا به طور كلي چقدر است؟
آلودگي هوا در كالنش��هرها و از جمله 
تهران در نيم��ه دوم س��ال، تقريباً به 
چالشي هر ساله تبديل شده است. اگرچه در س��ال هاي اخير تالش شده تا با بهبود كيفيت 
سوخت، از اين آلودگي كاسته شود اما تردد خودروهاي فرسوده، فعاليت نيروگاه ها و صنايع 

آالينده در نزديكي شهر،  باز هم به اين آلودگي دامن مي زند. 
   خودروهاي فرسوده، كارخانجات يا نيروگاه ها با سوخت مازوت؟

برخي تردد خودروهاي فرس��وده، عده اي وجود كارخانجات متع��دد، برخي راندمان پايين 
نيروگاه ها و بعضي نيز كيفيت سوخت و سوزاندن مازوت در نيروگاه ها را عامل آاليندگي عنوان 
مي كنند. البته مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ضمن تأكيد بر استاندارد 

بودن سوخت تحويلي، معتقد است راندمان نيروگاه ها پايين است. 
مديرعامل برق حرارتي نيز مي گويد:» تنها در هشت نيروگاه مازوت كه سوخت كم كيفيت تري 
است، به مصرف مي رسد. اما ش��ايد افزايش مصرف گاز در بخش خانگي كه نيروگاه ها را به 
سوخت دوم اجبار مي كند، شاه كليد ماجراي تكراري آلودگي هر ساله  هواي زمستان ها باشد 

كه گريزي از آن نيست جز انتظار براي پايان فصل سرما بدون هيچ اقدام پيشگيرانه اي.«
   افزايش مصرف گاز خانگي عامل استفاده از سوخت جايگزين گازوئيل در نيروگاه ها

محس��ن طرزطلب در اين خصوص گفت:» مصرف گاز در بخش خانگي و تجاري باال رفته و 
ميزان گاز تحويلي به بخش نيروگاهي نسبت به هفته گذشته كمتر شده و ما مجبور شديم 
از سوخت جايگزين گازوئيل استفاده كنيم.«  مديرعامل شركت نيروي برق حرارتي درباره 
آلودگي هوا و استفاده از سوخت مازوت خاطر نش��ان كرد: »در حال حاضر از ۱29 نيروگاه 
كشور تعداد ۷ تا ۸ نيروگاه از سوخت مازوت استفاده مي كنند، حدود 2۵ نيروگاه از سوخت 
مايع گازوئيل استفاده كرده و بقيه نيز از گاز طبيعي به عنوان سوخت استفاده مي كنند.«  وي 
گفت:» ميزان تأمين گاز نيروگاهي بستگي به شرايط هوا و مصرف خانگي و تجاري دارد، يعني 

روزهاي سرد كه مصرف خانگي باال مي رود بخش نيروگاهي گاز كمتري دريافت مي كند.« 
اين سخنان در زمينه تأمين س��وخت نيروگاهي در حالي است كه جليل ساالري مديرعامل 
شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي گفته است: »پايين بودن راندمان نيروگاه ها از جمله 
داليل آاليندگي هاست و ارتباطي به كيفيت س��وخت تحويلي ندارد.«  به گفته او از متوسط 

مصرف 220 ميليون ليتري نفت گاز در نيروگاه ها تنها ۱2 ميليون ليتر سوخت مازوت است.

ترامپ كمربند مشكي دان ۹ تكواندو گرفت!
كانال تلگرامي »پايش امريكا« نوشت: ستاد جهاني تكواندو، كمربند 
مش��كي دان 9 افتخاري اين رش��ته را به دونالد ترامپ اهدا كرد. اين 
باالترين سطح براي ورزشكاران حرفه اي هنرهاي رزمي است. ترامپ 
وعده داد كه اگر دوباره به كاخ سفيد راه يابد، با همين لباس و كمربند 

مشكي تكواندو، به كنگره امريكا خواهد رفت!

درآمد ماهانه 2۹ميليونی در بانك خاورميانه
كانال تلگرامي »نود اقتصادي« نوشت: بانك خاورميانه اعالم كرده كه در 
سال گذشته مجموع هزينه هاي كاركنان اين بانك ۱9۵ ميليارد تومان 
بوده است. با توجه به تعداد ۵۶۵ نفري كاركنان اين بانك با يك ضرب 
و تقسيم ساده ميتوان نتيجه گرفت كه هر كارمند سالي ۳4۵ ميليون 

تومان و ماهانه حدوداً 29 ميليون دستمزد دريافت كرده است.

امريكا در حال سرقت جهاني!
كانال تلگرام��ي » LIBANIRAN« خبر داد: ن��رخ دالر امريكا در 
ژاپن روز سه شنبه براي اولين بار در چهار سال گذشته از ۱۱۵ ين فراتر 
رفت. اين افزايش يك روز پس از اعالم كاخ سفيد درباره انتخاب مجدد 
جروم پاول، رئيس فدرال رزرو رخ داد. گمانه زني مي شود كه واشنگتن 
سياست هاي پولي خود را س��خت تر خواهد كرد. امريكا با چاپ بدون 

پشتوانه پول درحال سرقت از همه كشورهاي جهان است.

    تصویر منتخب

»IRAN LAND« ديلمان، گيالن | عکس از مرتضي صالحي | صفحه توئيتري   

يم
سن

ت ی |
دق

صا
ير 

ام


