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روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1941دوبــاره بــا ایــن نرخهای مصوب
قیمت مرغ ،آنقــدر مــردم را به صفهای
طوالنــی نکشــند .در ایــن ایــام کرونایی
درســت نیســت آنقــدر مــردم عــذاب
بکشند)11/29( .
 -1931آیــا بــرای برخی آقایــان اصولگرا
اصال دیپلماســی و تعامل بــا جهان معنی
دارد؟()11/29
 -1921منظور بلینکن وزیر خارجه آمریکا
که از سرگیری برجام کافی نیست یعنی چه؟
چرا میخواهند پیچیدگی در اجرای برجام
ایجاد کنند؟ ()11/29
 -1912چــرا مجلس به ماجــرای نماینده
ســیلی زن رســیدگی نکرد؟ چرا سکوت
کرد؟ ()11/29
 -1902برای شــب عید امســال  2نگرانی
بزرگ داریم؛ یکی شــیوع بیشــتر کرونا و
دیگری افزایش قیمتهاست)11/29( .
 -1840مســئوالن نظارتی بــه کار برخی
فروشگاههای زنجیرهای داشته باشند .گاهی
برخی از اینها به اسم تخفیفات ویژه مردم را
فریب میدهند)11/29( .
 -1831برخی بانکها یا موسسات مالی برای
اعطای وام به مشتریان خیلی بهانهتراشی و
سختگیری میکنند و ضمانتهای زیادی
از مردم میگیرند)11/29( .
 -1821برخــی مرغفروشهــا قیمــت
مصوب را درج نکردند .چــرا با آنها برخورد
نمیشود؟()11/29
 -1810داراییهای بلوکه شده ما در برخی
کشورها قرار نیست آزاد شوند؟ گروکشی این
کشورها پایان ندارد؟ ()11/29
 -1802آقای حیاتی مجری خبر باســابقه
طوالنی در این کار همیشــه یکی از بهترین
مجریان کشــور بوده .چرا باید با دلخوری از
این سازمان برود؟ ()11/29
 -1750چرا بر ســر انتخاب رئیس سازمان
استاندارد آنقدر حرف و حدیث پیش آمده؟
()11/29
 -1731آیا واکسن کرونای ایرانی اثربخشی
صددرصدی دارد؟ امیدواریم چنین باشــد.
()11/29
 -1720قیمتهای بــازار میوه و ترهبار هم
وحشتناک باال رفته.چرا آنقدر این مردم باید
گرانیها را تحمل کنند؟ ()11/29
 -1712برای اکثریت طبقه ضعیف جامعه
حتــی اجارهخانه هم به خاطــر گرانیهای
بیحد و حساب سخت شده و خرید خانه هم
تقریبا غیرممکن شده)11/29( .

 -1710ارزش برجام به لغو تحریمهاســت
در غیراین صورت فقط یک نام هیچ ارزشی
ندارد)11/29( .
 -1701ما که متوجه نشدیم سر موضوع و
اختالف مجلس با دولت ســر بودجه حق با
دولت است یا مجلس؟ ()11/29
 -1621اجــرای پروتکل الحاقی از ســوی
دولت بنا به مصوبه مجلس متوقف شود چه
پیامدهایی دارد؟ ()11/29
 -1610دولــت بایدن نباید سیاســتهای
ترامپ را دنبال کند .باید نشان بدهد رفتاری
متفاوت از دولت ترامپ دارد)11/29( .
 -1601چرا این پولهای بیحساب و کتاب
برای قرارداد بازیکنان خرج میشــود؟ مردم
محتاج یک لقمه نان هســتند آن وقت این
پولها را حیف و میل میکنند)11/29( .
 -1541از اینکه شــنیدیم خانم دکتر مینو
محرز گفتهاند اثربخشــی واکســن کرونای
ایرانی از انواع دیگر بهتر اســت بسیار دلگرم
شدیم)11/29( .
 -1520هیچ بازیکن حتی سوپراســتار هم
باشــد حق بیحرمتی به ســرمربی خود را
ندارند)11/29( .
 -1510مردم دیگر طاقت و تحمل در برابر
این فشارهای اقتصادی را ندارند)11/29( .
 -1501این ســوال برای ما مردم است چرا
آمریکا تحریمها را لغو نمیکند؟ چرا مجلس
طرح خروج از پروتکل الحاقی را زمان دولت
قبل آمریکا مطرح نکرد؟ ()11/29
 -2011در برخــی فروشــگاهها به خاطر
توزیــع روغن جامــد بین مــردم درگیری
شــده؟ چرا باید چنیــن شــرایطی برای
مردم ایجاد شــود و به خاطــر روغن به هم
بپرند؟ ()11/30
 -1820حق با آقای نمکی وزیر بهداشــت
است .مردم در شــرایط مشکالت اقتصادی
و کرونایــی دچــار آســیبهای روانــی
میشوند)11/30( .
 -1710نمــره ســازمانهای نظارتــی بر
قیمتهای بازار با این نوسانات قیمتی باید
گفت خیلی پایین است)11/30( .
 -1621آقــای میثاقــی مجــری برنامــه
فوتبــال برتر بهتر اســت دســت از گاهی
متلکانداختنهای خود بردارد)11/30( .
 -1521به خاطر اینکــه نمیتوانیم بازیکن
خارجی بخریم نباید قرارداد بازیکنان داخلی با
رقمهای عجیب و غریب بسته شود)11/30( .
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

از ملکه گدایان تا پرنسسهای کوره؛

نگاه سانتیمانتال به معضل کودکان کار ادامه دارد

چند وقتی اســت که در میان ناتوانیها در حــل واقعی معضل کار
کودکان و روند فزاینده این پدیده ،با شیوههایی مواجه میشویم که
به جای حل مسئله به استثمار آن یا ساخت کاالی فرهنگی در قاب
«هنر» میپردازند و این موضوع را به شیوههای مختلف ،از باند انگاری
کودکان در ســریالهای تلویزیونی و نمایش خانگی تا محقق کردن
آرزوی آنها با پوشاندن لباس پرنسس بر تنشان به نمایش میگذارند.
به گزارش عصر قانون ،با این حال فعالین حقوق کودکان بر این باورند
که برخی از این اقدامات هدفی جز فرافکنی از ریشه اصلی معضل و
تقلیل رنجهای کودکان به داستانهای عجیب ندارد .نمایشگاه عکس
پرنســسهای کوره که قرار بود جمعه هشــتم اسفند ماه در گالری
کاما افتتاح شــود از این دســت اقداماتی بود که شــاید با نیت خیر
انجام شده بود اما به قدری موضوع کار کودکان در کوره پز خانهها را
لوکس و ســانتیمانتال به تصویر کشیده بود که با سر وصدای زیادی
در میان حامیان کودکان مواجه شــد .معترضان بر این باور بودند که
این نمایشگاه نه تنها کمکی به کودکان کار نمیکند بلکه معضل کار
کودک را هم تحت تاثیر نگاه سانتیمانتال به انحراف میکشاند .این
نمایشگاه گرچه در نهایت به دلیل اعتراضات در فضای مجازی لغو شد
اما لغو آن نشــان داد که جامعه نسبت به موضوع فقر و کار کودکان
حساس است و اجازه سوء استفاده از این معضل را نمیدهد.
>قرار بود رویای کودکان کار به تصویر کشیده شود

پیش از اعالم لغو این نمایشــگاه ،علــی صوفی عکاس این مجموعه
درباره نمایشــگاه عکس «پرنســسهای کــوره» گفته بــود «:در
«پرنسسهای کوره» مجموعهای از  ۱۵عکس پرتره رنگی از دخترانی
که در کورههای آجرپزی به همراه خانوادههایشان زندگی میکنند،
به نمایش گذاشتهام .زمانی که عکاسی این مجموعه را شروع کردم،
این کار را با هدف برپایی نمایشــگاه انجام ندادم بلکه میخواســتم
رویاهــای این کودکان را به نمایش بگذارم .به همین دلیل با برپایی
این نمایشــگاه ،این پروژه عکاســی برای من به پایان نمیرسد بلکه
ادامه خواهد داشــت ».او افزود «:برای گرفتن این عکسها با بچهها
صحبت کردم و از آنها این ســوال را پرسیدم که بیشتر دوست دارند
چگونه باشند و با این عکسها تالش کردم رویاهای آنها را با حداقل
امکاناتی که توانســتم فراهم کنم ،عملی سازم .همیشه عکسهایی
که از بچههای کورهها میگرفتم ،به خودشــان هدیه میدادم اما این
بار خواســتم زیبایی و رویاهای آنها را در معرض دید عموم بگذارم».
صوفی ادامه داد «:من سالهاســت که عکاسی میکنم و تمرکزم را
روی عکاسی مســتند اجتماعی و پرتره گذاشتهام و برخالف برخی
از عکاســان که برای گرفتن یک فریم عکس ،حرمت سوژه را نادیده
میگیرند ،تالش میکنم بر روی زندگی افراد و ساکنان مناطقی که از
آنها عکاسی میکنم تأثیر بگذارم .بیش از  ۷سال است که به کورههای
آجرپزی جنوب تهران رفت آمد و از ســاکنان این مناطق عکاســی
میکنم و در این مدت توانستهام ارتباط خوبی با ساکنان این کورهها
برقرار کنم و عکاسی از این کورهها فرصتی را برای من فراهم کرده تا
بتوانم کمکی به این خانوادهها کنم و تغییری در وضیعت زندگی آنها
به وجود بیاورم .خوشحالم که در این میان ،افراد مختلفی که بخش
عمده آنها از طبقه متوسط اجتماع هستند در این کار انسان دوستانه
با من همراه شدهاند».
>کودک آزاری به روش نوین

بــا این حال این توضیحــات ،نه تنها برای کاربــران فضای مجازی
قانعکننده نبود ،بلکه کاربران این اقدام عکاس «پرنسسهای کوره»
را سوءاستفاده از فقر و محرومیت دانستند و عنوان کردند این اقدام
مصداق کودکآزاری به روش نوین است .برخی هم این اقدام عکاس
و گالری کاما را با هشتگ «کاسبان فقر» نقد کردند .یکی از افرادی که
به این موضوع واکنش نشان داد حمید کارگر مشاور اجرایی معاونت
آموزشــی وزارت علوم بود که به طعنه نوشت« :کوره اگر تو را «نان»
نمیدهد ،شاید مرا «نام» دهد! پول چیره بر هنر ،هنرمند سوار بر فقر،
فقربهمثابهد ّکان».پسازافزایشاعتراضهاوتهدیدکاربرانبهبرهمزدن
افتتاحیه نمایشــگاه ،گالری کاما به عنــوان محل نمایش عکسها
اعالم کرد «:به منظور تحقیقات بیشــتر در مورد برپایی نمایشــگاه
«پرنسسهای کوره» و احترام به نظر منتقدین و پوزش از مدعوین،
این نمایشگاه روز جمعه در گالری کاما برگزار نخواهد شد ».محمدرضا
جوادی یگانه ،معاون شهردار تهران در امور اجتماعی و فرهنگی هم
در توئیتی نوشت« :حساسیت روی سوءاستفاده از فقر و سختی مردم،
امیدوارکننده است و خوشبختانه با همین حساسیتها و اعتراضها،
برگزاری نمایشگاه پرنسسهای کوره توسط وزارت ارشاد لغو شد».
> ادبیات عجیب مدیر گالری کاما!

با این حال« ،مونا خوش اقبال» مدیر گالری کاما در صفحه شخصی

خــود« ،بخــل و تنگنظری به ظاهــر رقیبان و بدذاتــی بددالن و
حســودان» را عامل تعطیلی نمایشــگاه دانســت و نوشــت «:سارا
جان(مونالیزای علی) دختر زیبایم ،ملیکا جان که فردا تولدت هست،
یسنای کوچک ما ،مهدیه زیبا ،سارا جانم ،یلدای خوشگلم ،حمیرای
شــیرینم ،مریم دوستداشتنی ،معصومه معصومم… .از همتون عذر
میخــوام که بخل و تنگ نظری به ظاهر رقیبــان و به ذات بد دالن
و حســودان نگذاشت فردا در جشنی که هر لحظه با هم و با دوست
دیرین و برادر مهربانتان علی عزیز مرورش کردیم میزبانتان باشــم.
اما زهی خیال باطل ما فردا میهمان شــما هستیم در خانه شما…
الک هایتــان را خریدهام قرمــز ،صورتی ،نارنجــی و زرد .فردا تولد
ملیکا کنارتان هستیم و آنقدر میخندیم و شادی میکنیم که صدای
قهقهه ما به گوش جان و جهان برســد… ملکه ما مرا فرستاده که
مراقب شما شاهزادههای کوچک باشم مبادا دلتان بگیرد از نادانی ما
بزرگترها»خوش اقبال همچنین نوشت« :نمایشگاه به علت محافظت
و روبهرو نشــدن دخترانمان با هجوم افکار خشــمگین و احترام به
نظر منتقدین آگاه و نه مغرضین نــاآگاه و با عذرخواهی از مدعوین
و دستاندرکاران پاکطینت کنسل میشود .امیدواریم در این مسیر
که تازه در تولد آن هســتیم ،کنار ما بمانید ».این در حالی است که
علی صوفی ،عکاس این نمایشــگاه هنوز واکنشی در صفحه شخصی
خود نشان نداده است.
> این کار مصداق سوء رفتار با کودکان است

بــا این حال باید دیــد آیا چنین اقداماتی میتوانــد به گفته عکاس
مجموعه پرنســسهای کوره ،کمکی به زندگی کودکان کار به ویژه
کودکانی که در کوره پز خانهها کار میکنند داشــته باشــد؟ پریسا
پیرخندان ،مددکار اجتماعی و مســئول کمیته مددکاری اجتماعی
انجمن حمایــت از حقوق کودکان در این خصــوص به عصر قانون
گفت «:کودکان فارغ از طبقه ،جنســیت و نژادشــان آزادند که هر
آرزویی داشته باشند .هر کودکی میتواند آرزوی پزشک بودن،پرنسس
بــودن ،خلبان بودن ،نقاش بودن ،باغبــان بودن ،مدل بودن و … را
داشــته باشــد که البته تا حد زیادی این آرزوها در بستر اقتصادی
و اجتماعی کودکان شــکل میگیرد .اما در مورد کودکانی که سوژۀ
این عکاس بودند ،مســئله این است که رویای پرنسس بودن ،بیشتر
یک رویای القایی از سوی افرادی است که از بیرون و با نگاه و سطح
زندگی متفاوت وارد دنیای این کودکان شده اند.
در واقع عکاس با پرنســس کردن کودکان به نظر میرســد بیشتر
در جهت تحقــق آرزو و رویــای خودش تالش کرده اســت بدون
اینکه منافع و خواســت واقعی کودکان را در نظر گرفته باشــد ».او
در ادامه تاکید کرد «:این کودکان به واســطۀ فقر و محرومیت شان
ســوژۀ عکس و تبلیغات و نمایش عکاس شده اند .چنین تصورات و
نگاههایی به مسئلۀ فقر و کودکان مناطق محروم ریشه در ناآگاهی و
بیتوجهی افراد به مسائل مربوط به فقر و رفاه و همچنین به حقوق
قانونی و اجتماعی کودکان دارد .البته اگر خوشبین باشیم که هدف
سوءاستفاده و منفعت طلبی فردی از شرایط دشوار این کودکان نبوده
باشــد».وی افزود «:دربارۀ این ادعای عکاس الزم است به این نکته
توجه کنیم که کمک به کودکانی که در شرایط دشوار زندگی میکنند
فی النفسه خوب است .اما باید به خاطر داشته باشیم که هدف ،هرگز
وســیله را توجیه نخواهد کرد .به نمایش گذاشتن کودکان محروم و
در معرض آسیب در برابر بزرگساالن ،شرایطی را ایجاد میکند که با
احســاس گناه ،از بین رفتن امنیت روانــی و آزار عاطفی کودک که
یکی از مصادیق کودک آزاری است ،همراه است؛ قراردادن کودکان
در شــرایط ســخت و غیرمتعارف طبق تعریف بند ت ماده  ۱قانون
حمایــت از اطفال و نوجوانان مصوب  ۱۳۹۹از مصادیق ســوء رفتار
محسوب میشود؛ بنابراین پوشــاندن لباس و قراردادن کودکان در
موقعیتهای نامتناسب و جنسیت زده ،عکسبرداری و فیلمبرداری
از آن ها ،انتشار و به نمایش گذاشتن و سوء استفاده از تجربه ی رنج
ناشــی از محرومیتهای آنان خشونت علیه کودکان و مغایر مصالح
عالیه کودک است».پیرخندان گفت «:اهمیت رعایت حریم خصوصی
کودکان ،حق کودک بر کرامت انســانی ،پیشــگیری از قرار گرفتن

کودکان در معرض آسیبهای جســمی و روانی در آینده و به طور
کلی پیشگیری از هر وضعیتی که حیات یا سالمت جسمی یا روانی
کودک را تهدید یا در معرض آســیب قرار میدهد ،از جمله مواردی
است که در هرگونه اقدام مرتبط با کودکان باید در نظر گرفته شود
و این ضرورت هابه اندازهای اســت که نقض آنها در قوانین داخلی و
بینالمللی جرم محسوب میشود .بنابراین چنین اقداماتی ،نه فقط
کمک به زندگی این کودکان نیســت بلکه تهدید جدی برای امنیت
و منافع و مصالح این کودکان و حقوق شــان اســت ».این مددکار
اجتماعــی در رابطه بــا تاثیر این نگاههای لوکس ســانتیمانتال به
کودکان کار در جامعه گفت «:چنین اقداماتی نه فقط فقر و کودکان
فقر را به ابزاری جهت دســتیابی قشــر خاصی از جامعه به آمال و
آرزوهای خودشــان میکند ،بلکه با تقویت تبعیضهای جنسیتی و
تقلیل ارزشمندی دختران به زیبایی ظاهری و بصری منجر به تداوم
زمینههای فقر و ستم بر دختران به طور خاص و کودکان و طبقات
محروم جامعه به طور عام میشــود و موانع دستیابی این قشر را به
حقوق انسانی خود تقویت میکند».
وی تصریح کرد «:افزون بر موارد نقض حقوق قانونی ،استفادۀ ابزاری
از فقر و معصومیت کودکان برای دستیابی به اهداف شخصی هنری
و منافــع اقتصادی (ولو اینکه برای همین کودکان هزینه شــود) به
دور از اخــاق حرفــهای و حتــی اخالق عمومی اســت.باید توجه
داشــت که دخالت ناآگاهانه و غیرحرفهای در شرایط زندگی اقشار
و گروههــای خاص جامعه و ایجاد تغییر در زندگی آنها با معیارهای
زندگی دیگرانی خارج از آن محیط ،نه فقط کمککننده نیست بلکه
آسیبهای بیشتری را عالوه بر فقر و محرومیت بر پیکرۀ آن جامعه
و نیــز روح و روان این کودکان تحمیل میکند و ســامت روانی و
اجتماعی آنان را مورد تهدید قرار میدهد.
همچنین چنین اقداماتی بدون توجه و آگاهی به زمینههای تاریخی،
فرهنگی و اجتماعــی ،باعث افول اخالق در جامعه ،تقویت جذابیت
اختالفات طبقاتی و لذت بردن از فقر اقشار خاص ،عادیسازی سوء
اســتفاده از کودکان ،پس رفت تالشهای مدنی برای به رســمیت
شــناختن حقوق کــودکان و ســامت اجتماعی کــودکان و رواج
رفتارهای زنندۀ قرون وسطایی در جامعه میشود.
نمایش دادن برنامه ریزی شدۀ کودکان محروم در یک اجتماع برای
جلب ترحم و جمعآوری اعانه ،روشــی است که در قرون  ۱۷و ۱۸
میالدی در نوانخانههای لندن انجام میشده و به دلیل ماهیت زننده
و ضدانســانی آن قرن هاست منسوخ و مضموم شده است .افزون بر
وقاحت چنین عملی در ســطح عمومی جامعه ،آســیبهایی که به
دلیل این عمل ضدانسانی بر روح و روان این کودکان به دلیل تحقیر
و فشار ترحم آمیزو تخریب عزت نفس و کرامت انسانی کودکان وارد
میشود غیرقابل جبران خواهد بود».
او تاکید کرد «:فقر همیشــه ابزاری در دســت طبقه قدرتمند برای
کســب و حفظ منافع خود بوده اســت .افرادی که به واسطه منافع
و جایگاه اجتماعی و اقتصادی شــان بــر امکانات و منابع اجتماعی
تســلط دارند ،امکان بیشــتری در جهت چیدن مناسبات جامعه به
نفع خود دارند.فانتزیســازی فقر و آسیبها در جامعه ،جلب ترحم
برای کمکهای مالی و اقدامات سطحی منجر به ایجاد حس رضایت
خاطر از اقدامات خیرخواهانه قشر صاحب قدرت میشود .شاید این
کمکها برای یک روز و یک ماه شرایط فعلی کودک را بهتر کند اما
اینگونه اقدامات هرگز تأثیــر عمیق و منجر به تغییری در وضعیت
کودکان طبقات محروم نخواهد داشت.
زیرا آنها را در موضع وابســتگی حفظ خواهد کــرد .اما منافع گروه
مقابل را در زمینههای احساســی و عاطفی ،شــهرت و حفظ وضع
موجــود به نفع خود بــه خوبی تأمین خواهد نمــود .افزون بر این،
انکار آســیبهای اجتماعی و انداختن تقصیر بــه گردن خود فقرا،
متأســفانه یکی از راهکارهای فرار از مســئولیت و تعهدی است که
جامعه در قبال این فقر و آسیبها دارد.شاید رویهها متفاوت به نظر
برســند اما آنچه مسلم اســت ،این انحراف اذهان و نگاه عمومی به
مســائل و آسیبهای اجتماعی صرفاً در خدمت منافع گروهی است
کــه جایگاه و پرســتیژ و هویت خود را از فقر این کودکان کســب
میکنند».
اگر کمی آشنایی با کودکان کار ،به ویژه کودکانی که در کوره پز خانهها
کار میکنند داشــته باشید ،خوب میدانید رویای شبانه روزی این
کودکان این اســت که کمی کودکی کنند ،ساعتی از انجام کارهای
ســنگین فارغ باشند و شبی شکم سیر سر بر بالشت بگذارند.رویای
پرنســس بودن به قدری برای این کودکان نا آشناســت که بعید به
نظر میرسد از رویای آنها سرچشمه گرفته باشد .با این حال برخی
همچنــان بــه معضــل کار کــودک نــگاه ســانتیمانتال دارند!
در حالی که این نوع نگاه چیزی از اصل فاجعه کار کودک آن هم در
کوره پز خانهها کم نمیکند!

امکانافتتاحسهحسابجدیددربانکمسکن

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مســکن از امکان افتتاح سه حساب
جدید در بانک تحت عنوان حســابهای مکمل برای پوشش هزینههای جانبی
خانوارها در بخش مســکن خبر داد .به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا،
محمد حسن مرادی معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن با اعالم این
خبر گفت« :هدف بانک مسکن در گام اول کمک به خانه دار شدن خانوارهای فاقد
مسکن در کنار رونق بخشی به سرمایهگذاری مولد در بخش مسکن و ساختمان
اســت و در گام دوم ،خریدهای جانبی زوجهای جوان و سایر افراد در این بخش را
تسهیل میکند .از همین رو با ابتکار کارشناسان و مدیران بانک مسکن موفق شدیم
مجموعه جدیدی از حسابهای بانکی تحت عنوان« همتا»« ،همراه »و «مانا» را
ایجاد کنیم تا متقاضیان تسهیالت بتوانند از امکانات و شرایط این حسابها متناسب
با درخواستها و وضعیتی که دارند ،بهره ببرند .مرادی با بیان اینکه سبد تسهیالت
بانک مسکن همواره متنوع و منعطف بوده است افزود :بانک مسکن طرحهای سه
گانه مربوط به این حسابها را براساس نیاز خانوارهای ایرانی به اخذ تسهیالت با
سقف مناسب و نرخ سود ترجیحی ،در نظر گرفته است .از همین رو حساب سپرده
مشتریان گیرنده تسهیالت،
طرح «همتا» ،پیرامون پایدارسازی ارتباط میان بانک و
ِ
ترویج فرهنگ خوشحسابی و کمک به کاهش مطالبات غیر جاری با بهرهگیری
از ابزارهای تشویقی طراحی شده است .در طرح «همتا» ،امکان پرداخت مرابحه تا
سقف  200میلیون تومان وجود دارد .این طرح ،شامل متقاضیانی است که در قالب
عقود مبادلهای اعم از خرید خانه ،جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی و همچنین
سایر عقود نظیر قرضالحسنه از این بانک تسهیالت دریافت کرده اند و هم اکنون
در حال پرداخت اقساط به روش ماهانه می باشند و دوره بازپرداخت تسهیالت آنان
نیز حداقل  5می باشند.

بازدید مدیرعامل بیمه دی
از منطقه زلزله زده سی سخت

مدیرعامل شرکت بیمه دی به همراه معاون رییس جمهور و ریاست عالی بنیاد
شهید و امور ایثارگران از مناطق آسیب دیده سی سخت بازدید کردند.به گزارش
ی در اسرع وقت
روابط عمومی؛ در این بازدید محمدرضا کشاورز دستور رسیدگ 
به خسارات آسیب دیدگان منطقه سی سخت را به مدیریت استان کهگیلویه و
بویر احمد صادر کرد.شایان ذکر است تیم ارزیابی خسارت بیمه دی از نخستین
ســاعات وقوع حادثه در کنار هموطنان آسیب دیده حاضر شد.همچنین از روز
گذشته همکاران بیمه دی هدایای نقدی خود را برای تهیه لوازم مورد نیاز آسیب
دیدگان به این منطقه ارسال کرده اند.

