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| فرج اهلل رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به وضعیت نامناسب صندوق های بازنشستگی، گفت: متاسفانه جمعیت کشور ما 
روزبه روز در حال پیر شدن است و نسبت کسانی که اکنون شاغل هستند و کسانی 
که بازنشسته هستند، در بسیاری از صندوق ها تعادل برهم خورده است. به صورت 
طبیعی باید به ازای هر 5الی 6نفر شاغل، یک نفر بازنشسته باشد، در حالی که در 

بسیاری از صندوق ها این تعادل وجود ندارد.
رجبی با بیان اینکه تعادل صندوق ها برهم خورده است و در بسیاری از صندوق ها 
تعداد بازنشسته ها با شاغلین برابری می کند، خاطرنشان کرد: با این شرایط باید 
یک کارکارشناسانه در این خصوص صورت بگیرد و رابطه  متناسب میان شاغلین 
و بازنشسته ها برقرار شود و البته شــاید هم مجبور شویم سنوات بازنشستگی را 
باال ببریم. مثال اگر اکنون سن بازنشســتگی 30 سال سن است، ممکن است ما 
محدودیت های در این مورد قائل شویم و سن بازنشستگی را افزایش دهیم. البته 

این کار مزایا و معایب خاص خود را نیز خواهد داشت.

افزایشسنبازنشستگیتبعاتیراهمبههمراهدارد
این نماینده مجلس ادامه داد: افزایش ســن بازنشستگی البته تبعاتی را هم به 
همراه دارد. مثال افزایش ســن بازنشستگی ممکن است از فرصت ورود نیروهای 

جوان تر به حوزه کار جلوگیری کند.
رجبی با بیان اینکه باید به سمتی برویم که میان شاغلین و بازنشسته ها تعادل 
برقرار شود، خاطرنشــان کرد: بحث دیگری هم برای برخی از صندوق ها وجود 
دارد. متاسفانه بعضی از صندوق ها وارد تعامالت اقتصادی شده اند و از آنجایی که 

نتوانسته اند پاسخگوی سرمایه گذاری ها باشند، دچار آسیب شدند. برخی دیگر 
از صندوق ها نیز در سال های گذشــته به حیات خلوت دولت ها تبدیل شده اند و 
دولت ها نیز از منابع مالی آن ها به راحتی استفاده می کنند، همین اتفاقات باعث 

شده تا صندوق ها به چنین وضعیت بحرانی برسند.

رسیدگیبدونهیاهووجنجال
عضوکمیسیون عمران با بیان اینکه ممکن است در ده سال آینده به وضعیتی 
برســیم که 50 درصد بودجه جاری کشور صرف بازنشسته ها شود، تصریح کرد: 
معتقدم به این موضوع باید بدون هیاهو و جنجال رسیدگی شود، زیرا این بحث 
اصال سیاسی نیست و با کار کارشناسی دقیق می توان بحران را از این صندوق ها 

دور کرد. 
رجبی ادامه داد: با خیرخواهی و دلسوزی باید بحران صندوق ها را حل و فصل 
کرد. ما باید به سن مناسب بازنشستگی برسیم و با شناسایی منابع مالی صندوق ها، 
بتوانیم آن ها را تاحدودی بازیابی کنیم. ضمن اینکه ممکن است در آینده برخی 
از صندوق ها را باهم ادغام کنیم تا بتوانیم دقیق تر و راحت تر آنها را کنترل کنیم.

چندشغلهبودنافراددرصندوقبازنشستگیمیتواندقابلپیگیریباشد
نماینده مردم شیراز با اشــاره به وجود سوء مدیریت ها و در پاسخ به سوالی در 
خصوص ابراهیم صادقی فر، سرپرست صندوق بازنشستگی که چرا همزمان چند 
سمت را در وزارت کار و صندوق بازنشستگی دارا است، گفت: معتقدم این موضوع 
فراتر از یک فرد است البته چند شغله بودن افراد در صندوق بازنشستگی می تواند 

قابل پیگیری باشد. خصوصا اینکه صندوق های بازنشستگی باید نقش یک امانتدار 
را برعهده داشته باشند. 

وی تاکید کرد: دولت ها نباید به صندوق ها به عنوان یک منبع مالی نگاه کنند 
که هر زمان اراده کردند از آن پول برداشت کنند. استقالل صندوق ها باید حفظ 
شود. عبور از بحران صندوق ها یک عزم ملی طلب می کند، دولت و ملت نیز باید 
کمک کنند تا صندوق های بازنشستگی بتوانند به یک وضعیت مناسب دست پیدا 

کنند و سریعا خود را  بازیابی کنند.

بهزودیشاهداستیضاحوزیرخواهیمبود
رجبی با اشاره به جمع آوری چندباره امضا برای استیضاح وزیر کار، گفت:  اینکه 
برای اســتیضاح آقای ربیعی امضا جمع می شود  و پس از آن استیضاحی صورت 
نمی گیرد به معنای دادن و گرفتن امتیاز از سوی طرفین نیست. آقای ربیعی در 
کمیســیون های مختلف حضور پیدا می کنند و ابهامات و سواالت نمایندگان را 
برطرف می کنند و احتماال نمایندگان امضا کننده نیز اقناع می شــوند و کار به 
استیضاح در صحن علنی کشیده نمی شــود. اما معتقدم با روندی که اکنون در 
وزارت کار وجود دارد، این مطلب دیری نخواهد پایید و به زودی شاهد استیضاح 

وزیر خواهیم بود.
نماینده مردم شیراز ادامه داد: البته من از امضاکنندگان استیضاح وزیر نیستم اما 
آنطور که مشخص است، به نظر می رسد جو قالب برای استیضاح وزیر در مجلس 
به زودی شکل بگیرد و این استیضاح قطعی است. زیرا یکی از وزارت خانه های که 

در اولویت نمایندگان برای بررسی و استیضاح قرار دارد، وزارت کار و رفاه است.

ســرمقاله
باز هم رکن چهارم

| رضاتقیآبادی- اذعان 
آقای شــمخانی به مصونیت قضایی 
روزنامــه نــگاران در جهت افشــای 
مفاســد اقتصادی پیام خوبی اســت 
برای ما که رکن چهارم هســتیم. در 
مورد تاثیر رســانه هــای گروهی بر 
زندگی فردی و اجتماعی انسان ها به 
طور عمده سه نظریه جامعه شناختی 
وجود دارد که عبارتند از: برخی بر این 
باورند که میزان تاثیر گذاری رسانه بر 
زندگی انسان نامحدود است؛ گروهی 
دیگر کارکرد رســانه های گروهی را 
بی تاثیر می دانند؛ عده ای معتقدند 
که تاثیر رسانه های گروهی مشروط 
اســت و میزان تاثیر گذاری آن را در 
محدوده ی شــرایط محیطی ارزیابی 

می کنند.
البته دیدگاهی افراطی در برخورد 
با رســانه های گروهــی مطرح بوده 
اســت که از زمینه خــاص فکری و 
تجربه های اجتماعــی ویژه منبعث 

می شود.
امــروزه در عصر انفجــار اطالعات 
دیگر این حقیقت به خوبی اثبات شده 
است که از نظر کارکردهای آموزشی، 
رسانه ها ســهم و نقش قابل مالحظه 
ای در انتقال میراث فرهنگی و فکری 
بشــری در میان ملل و انسان ها دارا 
هستند.در واقع با ظهور وسایل ارتباط 
جمعی پیشــرفته، فراینــد آموزش 
از انحصار مدرســه و آموزش گاه ها 
خارج شــده و جهان پهناور به عرصه 
ی آموزش تبدیل گردیده اســت. در 
این فرایند وســایل ارتبــاط جمعی، 
محدودیــت هایی از قبیــل مکان و 
زمان، محدودیت ســنی، محدودیت 
های اقلیمی و... از میان برداشته شده 
و در زمینه ی سیاســت و حکومت، 
همان گونه که رسانه ها بر تصمیمات 
سیاســت مداران و هیات حاکمه اثر 
می گذارند، به منزلــه ی ابزاری در 
دســت حکومت هــا دارای کاربرد و 
کار آمدی محوری هستند.با مراعات 
و لحــاظ کردن جنبه هــای مثبت و 
منفی کارکرد رســانه های گروهی، 
این پدیده می تواند از یک سو سبب 
وحدت، همبستگی و وفاق ملی شود 
و از سوی دیگر حکومت ها می توانند 
از این پدیــده در ایجــاد همگونی، 
جهت دهی افکار عمومی و هماهنگ 
سازی نظریات توده ی مردم و جامعه 
نسبت به نظام سیاسی و کارکردهای 
آن اســتفاده کنند، به طوری که در 
نظام های استکباری، صدا و سیما و 
مطبوعات، ابــزاری قوی و مؤثر برای 
بیعت گرفتن از مــردم و جامعه می 
باشــند.تا آن جا که از مطبوعات که 
مهم ترین و بارزترین وسایل ارتباط 
جمعی است به عنوان »رکن چهارم« 

یاد می شود.

استیضاح 
وزیر کار 
قطعی است

سند ترجمه می کنیم!
برای اینکه بدانید روزنامه نگاران اهل فن هستند ، اول یک نیش 
به خودمان می زنیم و از آنجایی که از این به بعد بناســت اســناد 
خارجی را ترجمه کنیم یک ضرب شست هم به شما خواننده می 

زنیم و داستان امروز را به دو زبان می نویسیم ...
Fred Williams Worked in a factory with a lot 
of other meh. They talked and laughed a lot, 
and at lunch time they sat together and read 
newspaper’s and laughed about the pictures 
in them.Then Fred married.His Wife, Betty, 
was very nice, but she liked better newspaper’s 
than Fred. Every day a boy brought Fred’s 
newspaper and Betty’s newspaper to the 
house, and Fred took his to the factory and left 
Betty’s in the hall. Once or twice he looked at 
hers, but he did hot like it, and sometimes in the 
evening he said to Betty, ‘Why do you read that 
paper? l hates it. ‘But last Monday Fred said to 
his Wife,‘There Was something very nice in 
that newspaper yesterday. ‘Betty Was nappy. 
‘Oh! ‘she said, ‘that’s good, Fred. 

فرد ویلیامس در یک کارخانه با مــردان زیاد دیگری کار میکرد.  
آنها زیاد حرف میزدند و می خندیدند.  و در هنگام نهار آنها با هم می 
نشستند و روزنامه می خواندند و به عکس های درون آن می خندیدند. 
بعد فرد ازدواج کرد. همسر او؛ بتی؛ بسیار خوب بود اما او روزنامه های 
بهتری نسبت به فرد دوست داشت.  هرروز یه پسربچه روزنامه بتی و 
روزنامه فرد را به خانه می آورد.  و فرد روزنامه اش رو به کارخانه می 
برد و مال بتی را در سالن می گذاشت.  یک یا دوبار به آن نگاه می کرد 
اما از آن خوشش نمی آمد.  و گاهی اوقات عصر ها به بتی می گفت:  
چرا ان روزنامه را می خوانی؟ من از آن متنفرم! اما دوشنبه گذشته 
فرد به همسرش گفت: دیروز چیز خیلی خوبی در آن روزنامه بود.  بتی 
خوشحال بود.  او گفت “آه، خیلی خوبه فرد، چی بود؟”   فرد خندید و 

گفت: نهار رفیقم بیل.  اون توی روزنامه آورده بود سر کار

کات و مات
نویسنده: کیش میش

راه تغییر 
نگرش

سوال این اســت که آیا ما می توانیم نگاه جهان به 
خود را عوض کنیم یا جهان نگاه ما را عوض می کند؟ 
واقعیت این است که اگر رســانه رسانه باشد می تواند 

هر کاری را بکند!
تاثیر رســانه بر افراد باعث شده رشته هاي مختلف 
نگاه بیشتر خود رادراین زمینه معطوف کنند درحال 
حاضر صاحبان نظر در زمینه هاي مختلف اقتصادي، 
سیاســي، فرهنگي،اجتماعي و... معتقدند رســانه ها 
تاثیر شــگرف بر روي جذب مخاطب بــراي اینگونه 

رشته ها دارد.
به همین خاطر اســت در کشورهاي صنعتي هزاران 
شبکه و ابزار رسانه اي وجود دارد که اکثر آنها برخالف 
گذشته تمایل دارند به صورت تخصصي در رشته هاي 
مختلف فعالیت کنند ،وجود شــبکه هاي مختلف در 

زمینه هاي ورزش،موزیک،فیلم و...وروزنامه ها ومجالت 
مختلف سیاســي ، فرهنگي ، ورزشــي، و... مو ید این 
موضوع است که این شــبکه ها درپي جذب مخاطبان 

حداکثري براي تاثیر گذاري برافراد بیشتري است.
رســانه ها به خاطر عمومیت یافتن وهمگیر شــدن 
نقش غیر قابل انکاري رادر زندگي انسان دارند شرکت 
ها وبنگاه هاي کوچک وبزرگ اقتصادي براي رسیدن 
به اهداف خود تبلیغات در رســانه هــا رابهترین ابزار 

مي دانند.
مي بینیم که رســانه ها درواقع به نوع دیدگاه انسان 
امروزي جهت مي دهد وبر روي آن تاثیر اساسي دارد 
.در کشور مانیز رسانه هایي وجود دارند که کم وبیش 
وباشدت وضعف مختلف درپي جذب مخاطب براي خود 
هستند. بي شک موثر ترین و فراگیر ترین رسانه حال 

حاضر کشور ما تلویزیون است که به خاطر ضر یب نفوذ 
باال نسبت به دیگر رقباي خود نقش بسزایي در جهت 

دهي به افکار کشور مارا داراست .
ما با تکیه بر رســانه هاي کارا مي توانیم نوع دیدگاه 
مردم جهان نسبت به خویش را تغییر دهیم. سانه های 
گروهی با کارکرد خود، و با استقاده از دو عنصر اطالعات 
و پیام، به صورت امواج صوتی تصویری و غیره با هم در 
نو دیدن مرزها بر افکار و اذهان انسان ها اثر نهاده و به 
کنش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی آن ها جهت می 
دهند. پیام هایی که در قالب امواج صوتی، تصویری و یا 
کتاب و یا مجله در جهان امروز انتشار می یابد در برخی 
موارد سبب ظهور و شــکل گیری حوادث، رخدادها و 
رویدادهای سیاسی مهمی در واحدهای سیاسی و در 

عرصه ی کشورها و حتی جهانی می گردند.
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ظریف:

 آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر جنایت های جنگی  خود
در منطقه ایران را متهم می کند

| وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: آمریکا برای سر پوش گذاشتن بر جنایت های جنگی اش در 
منطقه، اتهامات بی پایه ای را علیه ایران مطرح می کند. محمد جواد ظریف در حاشــیه همایش تخصصی 
انعکاس موازین حقوق بشــر در قوانین کیفری ایران در جمع خبرنگاران و با اشــاره به ادعاها و اظهارات 
اخیر نیکی هیلی که مدعی شــده بود نیروهای یمنی از تجهیزات ایران استفاده می کنند، افزود: در اینکه 
صحبت های خانم هیلی هیچ مستنداتی نداشت شکی نیست و دیدیم که حتی خود غربی ها هم در خصوص 
بی پایه و اساس بودن و قانع کننده نبودن این ادعاها، صحبت هایی را مطرح کردند. وی گفت: گروه رسیدگی 
سازمان ملل هم اعالم کرد در موشــک هایی که در یمن دیده شده قطعات ساخت آمریکا هم وجود داشته 
اســت. ظریف افزود: منبع تسلیحات منطقه کامال مشخص و واضح اســت که هواپیماهایی که مردم یمن 
را بمباران می کند و بمب هایی که اســتفاده می شــود هواپیما و بمب های آمریکایی است و این واقعیت را 
کسی نمی تواند کتمان کند. اهداف این ادعاها برای به فراموشی سپردن حضور آمریکا در جنایاتی است که 
در منطقه ما به خصوص در یمن صورت می گیرد؛ همچنین آن ها برای به فراموشی سپردن حرکت بسیار 
خطرناک ترامپ در خصوص به رسمیت شناختن شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، این ادعاها 
را مطرح می کنند. ظریف با اشاره به اعالم پایتختی قدس شریف برای رژیم اشغالگر قدس از سوی ترامپ 
تاکید کرد: به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط ترامپ، پشت پا 
زدن به آن ادعاهایی بود که خودشان در زمینه حقوق مردم فلسطین مطرح می کردند. این نیز حرکتی بود 
که همه دنیا چه در داخل آمریکا و چه خارج از آن و حتی در بین بعضی از طرفداران صهیونیست ها، آن را 

به عنوان حرکتی خطرناک محکوم کردند. 

یکمنبعآگاهمطرحکرد:

»نهاوندیان« رییس کل بانک مرکزی!
| یک منبع آگاه از توافق بر ســر انتخاب 
محمد نهاوندیان به ریاست بانک مرکزی خبر داده 
اند. این منبــع آگاه گفت: توافق بر ســر نهاوندیان 
تقریبا نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در 
هفته های آینده به عنوان رییس کل بانک مرکزی 
منصوب خواهد شــد. پیشــتر زمزمه های انتخاب 
محمد نهاوندیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد 
هم مطرح شــده بود. به دنبال این شایعات برخی 
نمایندگان مجلس از اینکــه برخی افراد دوتابعیتی 
قرار است به عنوان وزرای »اقتصادی« معرفی شوند 
انتقاد کرده بودند. تعدادی از نمایندگان اعالم کردند 
که در صورت معرفی این افراد، درباره این موضوع در صحن علنــی صحبت خواهند کرد. برخی دیگر هم 
اطمینان دادند که چنین وزرایی رای اعتماد نخواهنــد گرفت. با وجود آنکه محمد نهاوندیان یکی از افراد 
مورد خطاب نمایندگان بود او هیچ گاه پاسخی به این موارد نداد و در نهایت نیز به عنوان وزیر پیشنهادی 
معرفی نشد. گفتنی است نهاوندیان بیش از هر سابقه دیگری با دوره ریاست خود در اتاق بازرگانی شناخته 
می شود و هیچ گونه سابقه بانکی نداشته اســت. او سال ها به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول 
و اعتبار حضور داشت؛ او در مقطعی دیگر با پیشنهاد سیف و پذیرش رییس جمهور به عنوان عضو همین 

شورا منصوب شد. 

آخرین خبرنظر

رئیسفدراسیونفوتبال:
 پشتیبانی از کی روش

به نفع کشور است
 سمن قوی

در حوزه مدیریت بحران نداریم
 اظهارات نیکی هیلی

را به حساب بی اطالعی او بگذارید
رییس فدراسیون فوتبال در روزهای شلوغ و پر مشغله خود برای رفع 

مشکالت پر شمار فوتبال و گذر از موانعی که قصد نابودی ندارند...
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وزیر کشور با اشاره به خالء وجود سمن ها در حوزه مدیریت بحران، گفت: در 
حوزه مدیریت بحران سمن فعال و قوی نداریم...

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره ایران 
و توان دفاعی یمن را ناشی از بی اطالعی او از مسائل نظامی و دفاعی دانست...

سردارجزایری:وزیرکشور:

عبور از خاکریز
آغاز دوران رقیب هراسی 

رقیبتقدیمرااونبایدوماستدستاوردروحانی:ملتاتحادحزبمناطقنشستدررادشکوریعلی
رامردمروشنفردایبرایبایدما.شودگمهدفندهیماجازوکنیمپیشهصبوریواستقامتبایدما.کنیم
دارایحزبیکامانیستندهمغلطکهاحساساتی،شداحساساتموجهمراهنباید.کنیمصبوریبهدعوت

استراتژینبایدباآنهمراهبشودویابهآندامنبزند

| روز پنج شنبه دومین نشســت سراسری مناطق حزب 
اتحاد ملت ایران اســالمی در دفتر مرکزی این حزب برگزار شد. 
در این نشست روسای مناطق حزب اتحاد ملت پیشنهادادت خود 
را برای اصالح اساسنامه طبق قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و 

گروه های سیاسی ارائه دادند.
همچنین روســای مناطق حــزب اتحاد ملت در این نشســت 
انتقادهایی را درباره دولت و بودجه سال 97 مطرح کردند و البته 
تاکید کردند که باوجــود انتقادها بازهم رویکردشــان حمایت از 

دولت است.
علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسالمی نیز در 
نشست روسای مناطق حزب اتحاد ملت ایران اسالمی: سوال مطرح 
این است که در شرایط سیاسی کنونی حزب اتحاد می خواهد چه 
نقشی داشته باشد یا ایفاء کند؟ باید یادآوری کنم که ما یک حزب 
هستیم و تالش می کنیم تا در طراز یک حزب تمام عیار عمل کنیم، 
هرچند در شرایط فعلی ایران فعالیت حزبی تمام عیار ممکن نیست 
ولی حزب اتحاد تمام تالش خود را می کند تا به شاخصه های یک 
حزب تمام عیار نزدیک شود.وی افزود: در این راه ما باید از مقایسه 
خود با دیگر احزاب خودداری کنیم و بیشتر به کار خودمان توجه 
کنیم و آن را به درستی انجام دهیم. از جمله موارد مهم این است 
که همراه موج های راه افتاده نشــویم و مســیر خودمان را مطابق 
استراتژی و برنامه حزب دنبال کنیم . همچنان که بارها تأکید شده 

است برای ما نخست منافع ملی، سپس اصالحات و در آخر منافع 
حزبی مطرح هستند و پس از تأمین اینها به مطالبات اعضاء حزب 
می رسیم.دبیر کل حزب اتحاد تاکید کرد: در مسائل سیاسی دارای 
یک استراتژی هستیم که در هیچ شــرایطی نباید آن را از دست 
بدهیم. این طور نیست که در دوران راحتی استراتژي را دنبال کنیم 
و در ناهمواری ها و سختی ها آن را از یاد ببریم. عالوه بر این ما به 
مثابه یک حزب باید هرقدم که بر می داریم به قدم های بعدی نیز 
فکر کرده باشیم و با هر موضوعی که مواجه می شویم فقط الیه رو و 
پوسته آن را مورد توجه قرار ندهیم و به الیه های زیرین و عمق آن 
هم توجه کنیم. کارکرد خرد جمعی که حزب مدعی آن است همین 
هاست.به طور مثال امروز کامال محسوس است که نارضایتی عمومی 
و فراگیر شده است. بنابراین مهم نیست که این واقعیت را فهمیده 
باشیم و آن را به مثابه همراهی بازگو کنیم. این را همه می دانند. در 
همین گروه هایی که در تلفن همراه داریم یک چرخی بزنیم متوجه 
می شویم که مردم چه می گویند. اما مساله ای که اهمیت دارد این 
است که مراقب باشیم ناخودآگاه روی موج احساسات و نارضایتی 

های مردم نیافتیم و این موج ما را نبرد.
وی افزود: این مراقبت از حزب انتظار می رود، حزب باید با توجه 
به منافع ملی و منافع اصالحات چاره اندیشی کرده و فضا را مدیریت 

کند. رسالت حزب این نیست که دنباله رو موج ها باشد. 
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