فرمانده کل قوا:

دوشنبه  19شهریور 1397

ملتایران
ازاخمآمریکانهراسید
و آن را به شکست
وعقبنشینیکشاند

تهران و البرز 2000 :تومان
سایر شهرستانها 1000 :تومان
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توضیحات زهرا ساعی در مورد سفر برخی نمایندگان مجلس به اروپا:
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دعوت بودیم؛
نمیرفتیم بی ادبی بود

حل معضل کارت
حضور و غیاب
در شهرداری
در زم�ان ش�هرداری اصولگرای�ان
 2743نفر بدون آنکه کارت حضور و
غیاب بزنند حقوق دریافت میکردند
ک�ه اکن�ون با توج�ه ب�ه یافتههای
آفتابیزد تعداد این افراد به 216نفر
رسیده که این تعداد هم عمدتا دچار
بیماریصعبالعالجهستند

ما نباید مس�ائل را بایکدیگ�ر درهم آمیزیم.
ممکن است سفرهای نمایندگان مثل شرکت
آنها در المپیک ی�ا جام جهانی غیر ضروری
باش�د اما وقتی پارلمان اروپا ما را به این سفر
دعوت کرده است ما موظفیم طبق قراردادهای
بین المللی در آن حضور پیدا کنیم .مطمئنا اگر
ما به اروپا نمیرفتی�م این موضوع برای ایران
بارمنفی داشت
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تعداددستگیرشدگان
شهرداریبابل
به 7نفر رسید
2

قاضی پروندههای مفاسد اقتصادی:

آذری جهرمی :خود من نتوانستم

جزئیات همکاری تازه تهران و دهلی نو برای توسعه بندر چابهار

بندر چابهار ناجی نفت ایران میشود؟

ارز  4200تومانی برای اپراتورها بگیرم

اینها با کدام رانت گرفتند؟

هادی حق شناس :بنادر کشور قابل واگذاری نیستند

آفتاب یزد راست یا دروغ ادعای
هجوم شش میلیون و  700هزار نفر در یک ثانیه
برای خرید خودرو را بررسی کرد

سپاه حمله موشکی
به مقر تروریستها در کردستان عراق را
تایید کرد

 800دستگاه خودرو احتکار شده
در قزوین کشف شد

بر اساس گزارشات موثق و مستند دریافتی
در این عملیات ،مرکز توطئه منهدم شد

پشتپردههای
بازار گرمی
یک شرکت خودرو ساز
8

ضربهمهلک
بهتروریستها
با شلیک  ۷موشک
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تهرانیاواشنگتن؛
دهلی نو به کدام سو خواهد رفت؟

نرسی قربان

تحلیلگرانرژی

هند هم همچون دیگر کش��ورها در خرید نف��ت و دیگر محصوالت مرتبط
ب��ا حوزه انرژی در وهله نخس��ت توجه به منافع ملی خ��ود را مد نظر قرار
میدهد .با توجه به اینکه هند از مش��تریان قدیمی نفت ایران اس��ت و در
بیشتر حوزههای اقتصادی تعامل خوبی با ایران دارد ،خرید نفت از ایران یکی
از حوزه های تعامل این کش��ور با جمهوری اس�لامی است  .هندیها حتی
تعامالت بسیار خوب اقتصادی با ایران در چابهار دارند که این نوع تعامالت
نشاندهنده گستردگی روابط اقتصادی این کشور با تهران است.
از سوی دیگر نفت ایران برای برخی پاالیشگاههای هندی تایید شده است
به همین دلیل این پاالیشگاهها خرید نفت از ایران را همواره در دستور کار
خود دارند.
در ای��ن می��ان دولت هند توجه وی��ژه ای به منافع ملی خ��ود در تعامل با
س��ایر کش��ورها از جمله ایران دارد  .نفت ایران نیز برای فروش با توجه به
شرایطی که شرکت ملی نفت ایران تعیین میکند به بازارهای جهانی عرضه
میشود و در موضوع فروش نفت ایران به هند نیز شرایط خاصی که مطرح
میشود از جمله تخفیفات و احتساب کرایه حمل ،از جمله مواردی است که
تصمیمگیری در خصوص آن در اختیار شرکت ملی نفت است.
دی��دار اخیر پامپئو از هند و تالش وی برای متقاعد کردن دهلی نو به عدم
خرید نفت از ایران و جایگزینی آن با نفت امریکا از جمله تالشهایی است
که طی روزهای اخیر با هدف منصرف کردن دهلی نو از ادامه خرید نفت از
ایران صورت گرفت که به نظر میرسد در این موضوع هندیها بیشتر از آنکه
تمایل و عالقه خود را به نفت ایران مد نظر داشته باشند ،به منافع خود در
این حوزه توجه خواهند کرد.
بس��ته تشویقی امریکا به هند مبنی بر جایگزینی خرید نفت ایران با امریکا
از جمله مواردی است که هند سعی خواهد کرد در این موضوع کلیات بسته
را در نظ��ر بگیرد؛ چرا که همه موضوع منحصر در خرید یا عدم خرید نفت
خالصه نمی ش��ود .دهلی نو طیف متنوعی از روابط در حوزههای گوناگون
اقتص��ادی با امریکا دارد و با توجه به همین روابط گس��ترده ،روابط تجاری
خود با واشنگتن را تنظیم میکند.

وزیرضدرانت

آفتاب یزد در یک گزارش میدانی
به بازتاب اظهارات وزیر در میان فروشندگان
گوشی همراه پرداختهاند
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15

محسنهاشمی:

حوصله تاریخی
مردم ایران
ظرفیتی دارد
15

سرمقاله

نمایندگان،تعطیالت
و داوری مردم
مهدیمالمیر
روزنامه نگار
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ضیاءمصباح

بهدانهدرشتها
هممیرسیم

تکریمخانواده
وبازنشستگان

دبیر کانون علوم اداری ایران

تاکید مکرر برتوجه الزم به جامعه کالن ،صبور ،نقش آفرین ومنزه از هر گونه
آلودگی بازنشس��تگان و وظیفه بگیران که در این موقعیت با همه مشکالت،
از اولوی��ت الزم برخوردار نبوده واین پیران دیر ش��رافتمند وپیشکس��وت با
خانوادههایش��ان بش��دت در تنگنا و مورد بیتوجهی برنامهری��زان درزمینه
چگونگی بهبود امور روزمره قرار دارند ،به مناسبت روز پیشکسوتان و شرایط
ویژه کشورمان ،ضرورت دارد.
مقدمتا باید گفت :اتخاذ سیاستهای نادرست در مبحث نیروی انسانی ازسوی
دولت که دودش به چش��م صندوق بازنشستگی و اعضای صندوق رفته  -به
طور نمونه موافقت با بازنشستگیهای زودرس و پیش از موعد که نوعی رانت
محسوب میشود و دریافت صندوق کاهش و پرداخت آن افزایش مییابد ،و در
دهههای گذشته فراوان شاهد آن بودهایم ،از سوی دیگر بیکاری خیل عظیم
جوانانی که در سنین کار و اشتغال قرار دارند و تحمیل هزینه جاری زندگی
آنان بر دوش والدین بازنشسته ،تعادل درآمد و هزینه خانوارها را بیش از پیش
نامتعادل ساخته ،جدا از گسستن شیرازه خانوادهها و ناتوانی در تشکیل زندگی
مس��تقل ،یکی از مهمترین علل و انگیزههای جوانان به ت��رک زادگاه خود و
روی آوردن به زندگی در کشورهای دیگر و از همه مهمتر فرار مغزها میباشد.
آیا صندوقهای بازنشس��تگی به اعضاء خود کمفروش��ی میکنند؟ آیا دولت
نسبت به وضعیت بازنشستگان بیتفاوت است؟
پاسخ این پرسشها را همه میدانیم .بازنشستگی فینفسه مشکل نیست ،بلکه
واقعیتی است که باید به درستی مدیریت شود.
اولوی��ت دادن به آنانکه با تمهیدات��ی فراتر از تصور ،مخصوصا از لحاظ تأمین
هزینههای روز مره در همین ش��رایط ،درمان و وضعی��ت درونی زندگی را با
مس��اعدت فرزندانشان سامان نسبی داده و کسانی که مرکز ثقل خانوادهها و
تصویری از آینده ش��اغلین میباشند و با همه فش��ارها و مالحظات ،الگوی
چگونه زیس��تن موفق در اجتماع را در حد نسبی نش��ان دادهاند خواستهای
دور از منطق نیست.
این عوامل از نگاه مدیریت بازنشستگی بیرونی است زیرا رشد جمعیت بازنشسته
و نرخ تورم اقتصادی هیچکدام در کنترل مدیریت بازنشستگی نیست...

