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رسمکرسیگذاری ومسابقهای 1.5برابریارانهایرانیها!




انن خشک گران تر
از انن اتزه!
برخینانواییهاباخشککردننانوفروشآنبه
دامداریهاسود 2برابریمیبرند

3.1 M views

3.9 M views

رسم کرسیگذاریقدیم
شنیدن برخی از رسم و رسوم مردم در قدیم حسابی
لذت بخش است .یکی از آن ها رسم کرسی گذاری
بوده است .قدیم رسم بازاریان این بوده که اول صبح
وقتی دکان را باز میکردند ،کرسی کوچکی را بیرون
مغازه میگذاشتند .این کرسی تا اولین فروش جلوی در
قرار می گرفته و به محض اولین فروش کرسی از جلوی
مغازه برداشته می شده .وقتی مشتری دوم وارد مغازه
می شده حتی اگر مغازه دار خودش آن جنس را داشته
نگاه می کرده ببیند کدام مغازه هنوز کرسی اش جلوی
در است (یعنی هیچ فروشی نداشته) و به اصطالح هنوز
چیزی دشت نکرده و اگر مغازه ای وجود داشته مشتری
را به آن مغازه هدایت می کرده است تا این گونه هوای
هم را داشته باشند .کاربری نوشت« :بعضی رسم های
قدیم آدم رو یاد مدینه فاضله میندازه».



قرنطینهدرشانگهای
یکی از ایرانیان مقیم شانگهای از تجربه اش درباره
قرنطینه محل حضور بیماران کرونا در فضای مجازی
مطلبی نوشت که مورد توجه قرار گرفت .او نوشت:
«۴صبح با صدای ممتد زنگ این سه نفر مواجه شدم.
پرسیدم موضوع چیست؟پاسخ :حداقل ۴۸ساعت
کامل قرنطینه هستید.علت :نتیجه تست یک نفر از
ساکنان مجتمع که از شهرستان به شانگهای آمده مثبت
بــوده ،لذا کل ساکنان باید قرنطینه شوند و دوباره
تست بدهند .بعد از تست در ورودی ساختمان مستقر
شدند ».کاربران زیادی دلیل مهار کرونا در چین را
قرنطینه درست اعالم کردند .کاربری نوشت« :اون جا با
همین جور قرنطینه تونستن کرونا رو مهار کنن اون وقت
یکی از همکارای من کرونا گرفت و برای این که از سرکار
اخراج نشه همین جوری می اومد سرکار ».کاربری هم
نوشت« :تا وقتی قرنطینه هوشمند و رهگیری مبتالیان
کرونا رو اجرایی نکنیم کرونا بین مون هست».



2.8 M views

پاسخ قوهقضاییه بهگالیهدالوری
ویدئویی از برنامه محمد دالوری که در آن از دسترسی
کارمندان قوه قضاییه به شماره تلفن شهروندان
انتقاد کرده و گفته بود« :چرا کارکنان قوه قضاییه به
اطالعات شخصی همه شهروندان دسترسی دارند؟»
در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت .ماجرا از
این قرار بوده که دالوری مجری برنامه ای در خصوص
افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه بوده که به نظر
برخی از کارشناسان برنامه مخالف افزایش حقوق
بوده اند و همین موضوع باعث شده تا برخی با پیدا کردن
شماره این مجری به او توهین کنند و دالوری مدعی است
یکی از این افراد گفته ما در قوه قضاییه با زدن کد ملی
افراد به شماره های آن ها دسترسی داریم .البته مرکز
رسانه قوه قضاییه در اطالعیهای اعالم کرده که نه تنها
کارمندان و کارکنان بلکه سایر مراجع در قوه قضاییه
نیز هیچ دسترسی بدون ضابطهای به اطالعات شخصی
شهروندان ندارند و دسترسیهای ضروری فقط با حکم
قضایی و تحت شرایط و ضوابط قانونی صورت میگیرد.در
پایانایناطالعیههمآمدهاست،باتوجهبهوضعیتفعلی
فضای مجازی ،دسترسی به شماره تلفن فعاالن رسانه ای
و مجریان صدا و سیما کار چندان پیچیده و سختی نیست
و نیاز به دسترسی های قضایی یا خاص ندارد.

3.4 M views

درآمد 1.5برابر یارانه مردم ایران از مسابقه ای 3روزه
حــدود  10روز پیش شانزدهمین مرحله مسابقات
گرند پری فرمول یک قهرمانی جهان به میزبانی ترکیه
در استانبول برگزار شد اما به تازگی میزان درآمد
استانبول از برگزاری این مسابقه سه روزه منتشر
شده که واکنش های زیادی را به همراه داشته است.
فارس در گزارشی در خصوص درآمد استانبول نوشته:
«برگزاری مسابقه فرمول یک در استانبول برای ترکیه
در عرض ۳روز ۱۵۰میلیون یورو درآمد داشته است».
کاربری نوشت« :برای این که بفهمید این عدد چقدر
بزرگه بگم بهتون که این مبلغ یک و نیم برابر یارانه
یک ماهه کل مردم کشورمونه ».کاربر دیگری نوشت:
«کشورهای در حال توسعه برای درآمــد زایی دارن
سراغ جذب گردشگر می رن ،امارات به تازگی موزه لوور
و موزه مادام توسو رو افتتاح کرده و نمایشگاه اکسپو رو
هم در حال برگزاری داره ،قطر در تدارک جام جهانیه ولی
ما هنوز برای جذب گردشگر هیچ برنامه ای نداریم».





2.1 M views

اختاللعجیبموکنییکزن!
2.4 M views

تولدهندینوزادازمادر70ساله!
خبر بچه دار شدن پیرزن  70ساله در هند بازتاب زیادی
در شبکه های اجتماعی داشت .جیوونبین و همسرش
مالدری اهل روستای مورا در گجرات هند هستند .این زن
در  70سالگی بچه دار شده و پزشکان بچه دار شدن او را
جزو نوادر می دانند .البته دو سال پیش هم یک زن هندی
دیگر در  ۷۴سالگی صاحب دو فرزند دختر شد .کاربران
به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این
هندی ها زاد ولدشون هم با بقیه دنیا متفاوته و باید کلی
عجیب و غریب باشه ».کاربر دیگری نوشت« :این قدرها
هم که فکر می کنیم هندی ها خالی بند نیستن به نظرم
چیزایی که برای ما ماورائیه برای اونا خاطره است».

این روزها بیماری ها و اختالالت مختلفی در بین مردم
دیده می شود که برخی از آن هاعجیب هستند .یکی
از این اختالالت عجیب ،اختالل کندن موهاست که
فرد موهای سر ،پلک ،ابرو و  ...را می کند .به تازگی
هم یکی از افرادی که این اختالل را دارد شناسایی
شده است .یک زن  19ساله انگلیسی به این اختالل
نادر به نــام( )trichotillomaniaمبتالست و باعث
شده او موهای خود را طی هشت سال گذشته به طور
مکرر از بین ببرد .او برای این که از این کار جلوگیری
و خودش را از شر این بیماری خالص کند کل موهایش
را تراشیده است .بیماران مبتال به این اختالل تمایل
دارند موهای سر ،مژهها ،ابروها یا موهای صورت خود
را بکشند تا احساس استرس و اضطراب خودشان را
از بین ببرند .با این حال این زن جوان در حال تحصیل
علوم اجتماعی در کالج وست اسکاتلند است.

ناصری -این روزهــا قوت غالب مــردم نان است؛
همان که از قدیم االیام برکت سفره ها و خانه ها
بوده و مادربزرگ های ما برای پختش حتی وضو
می گرفتند .اما اگر در تهیه و تأمین این برکت
سفره ،کوچک ترین مشکلی ایجاد شود به طور
قطع تأثیری غیرقابل جبران بر زندگی عادی
مــردم می گــذارد ،چون در این روزگــار وانفسای
گرانی اقــام مختلف ،نــان تنها جــان پناه سفره
های ایرانی هاست .با این حال ،خبرها حاکی از
آن است که برخی از نانوایی ها نان را می پزند اما
نمی فروشند و می گذارند بیات و خشک شود و
سپس آن را با کیلویی  3هزار و  400تومان سود
بیشتر به دامداری ها می فروشند!
▪سود فروش نان خشک!
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از فروش نان
به عنوان خوراک دام خبر داده اند؛ اتفاقی که در
ماه های اخیر با توجه به گرانی نهاده های دامی دایما
مورد توجه بوده است اما چرا نانوایی ها حاضر به این
کار هستند؟ با توجه به قیمت نان هم اکنون قیمت
هر کیلو نان پخته شده با آرد دولتی کیلویی  3هزار
و  600تومان تمام می شود در حالی که قیمت نان
خشک کیلویی  7هزار تومان است .با یک محاسبه
ساده می شود فهمید که به راحتی با خشک کردن
نان و نفروختن آن ،نانوایی می تواند هر نان را به
قیمت دو برابر به فروش برساند.
▪دلیل فروش نان به صورت خشک
پیش از ایــن مجتبی عالی ،مدیر عامل اتحادیه
دامــــداران کــشــور در تیرماه از افــزایــش مصرف
نان خشک در دامــدار یهــا خبر داده و به باشگاه
خبرنگاران گفته بود« :در شرایط کنونی سامانه
بازارگاه ،نهاده تخصیص نمیدهد یا حداکثر ۱۰
درصد نیاز دامدار را تامین میکند که جواب گوی
چند روز نیاز تولید کننده است ،بنابراین دامدار
مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد با نرخهای باالست
و با توجه به نرخ باالی نهاده در بازار سیاه ،دامداران
مجبور هستند تا به واحدهای نانوایی سفارش نان
خشک بدهند یا کاه که تاثیر منفی در تغذیه دام
دارد ،مصرف کنند».
▪عواقب این کار
اشتباهاتی که پیش از این طی سال های اخیر در
زمینه قیمت گــذار یهــا و خریدهای تضمینی به
صورت زنجیره وار انجام شده ،آسیبهای فراوانی را
به صنعت نان وارد کرده است ،از یک سو با عملکرد
ضعیف در خرید تضمینی گندم از کشاورزان ،آنها
را نسبت به کشت جدید بی میل کــرده و از سوی
دیگر با مدیریت نادرست در تامین نهادههای دامی
که قیمت این محصوالت را هم باال برده ،سبب شده
که فروشندگان بذر ،بذری را که میتواند در نهایت
به آرد و نان تبدیل شود به دامــداران بفروشند تا
خوراک دامها شود و به دلیل به صرفه نبودن خرید
نهاد ههای دامــی ،دامــداران هم به خرید نانی که
میتواند خوراک مردم باشد ،رو می آورند؛ رویهای
که ضرر آن مستقیما متوجه نانوایان و مردم است.

مضانت نیم بند کاغذی
اما سفت و سخت واقعی
درحالیکهبهتازگیرئیسکلبانکمرکزی و وزیراقتصادبرسهولتدسترسیبهتسهیالتبانکی
تاکیدداشتندامابرخیبانکهابرایدریافتوامشرایطعجیبیتعیینمیکنند

رعیت نواز« -دو ضامن الزم دارید؛ ترجیحا هر دو کارمند رسمی با قرارداد استخدامی و نامه کسر از حقوق ،یا یکی از
آن ها کاسب معتبر باشد در ضمن خودتان هم باید شاغل باشید و چک برگشتی و وام معوق هم نداشته باشید .دو برابر
تسهیالت باید سفته بدهید و بخشی از تسهیالتی که می گیرید هم تا پایان اقساط در بانک بلوکه می شود و  »...این ها
بخشی از مطالبه برخی بانک ها برای دریافت وام است و همین موضوع باعث شده متقاضیان وام برای دریافت با هفت
خان پر پیچ و خمی مواجه شوند .به تازگی هم برنامه صبح بخیر ایران درباره مدارک الزم برای دریافت وام ازدواج گفت
که واکنش های زیادی داشت .در این برنامه یک جوان تصویری از مدارک درخواستی یک بانک برای وام ازدواج را ارسال
کرده بود که در آن شرایط عجیبی نوشته شده« :کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی زوجین ،گواهی اشتغال به کار،
سفته ،شش پوشه آبی رنگ ۵۰ ،عدد برگه  »A4در انتهای برگه نیز نوشته شده «جهت تشکیل پرونده و سواالت خود
فقط یک شنبه و سهشنبه مراجعه کنید ».در این گزارش از مدارک الزم برای گرفتن وام در بانک های مختلف نوشته ایم
که بسیاری از آن ها نه تنها لزومی ندارد که بر خالف بخشنامه های ابالغی هم هست.
▪شرایطبانکهابرایپرداختتسهیالت

هر بانکی برای ارائه تسهیالت شرایط خاص خودش را اعالم
میکندوبهگفتهبسیاریازمشتریانبانکهاکهگفتوگوهای
شاندرروزنامههاوخبرگزاریهایمختلفموجوداستبرخی
ازبانکهایاازدادنوامطفرهمیروندیاآنچنانشرایطسختی
را پیش پای درخواست کنند گان وام می گذارند که عمال از
دریافت وام منصرف می شوند .هم اکنون ،مثالی که میتوان
در زمینه مشکالت مردم برای دریافت وام بانکی زد ،وام ودیعه
مسکن است که دولت برای حمایت از مستاجران تصویب
کرد .وامی که برای ساکنان تهران  ۷۰میلیون ،کالن شهرها
 ۴۰میلیون و سایر شهرها  ۲۵میلیون تومان است اما معرفی
ضامن رسمی با  ۱۰سال سابقه که حداقل پنج سال تا زمان
بازنشستگیاشباقیماندهباشد.ایرادبهزمانانعقاداجارهنامه
وامتناعبرخیبانکهاازپرداختتسهیالتباعثشدهبسیاری
از مستاجران قید دریافت وام را بزنند و از  8میلیون خانوار
مستاجر کشور تنها  340هزار نفر برای دریافت تسهیالت به
بانک ها معرفی شده اند .تازه از این تعداد به گفته محمودزاده
معاون وزیر راه  ،دریافت کنندگان وام از  150هزار نفر بیشتر
نخواهد شد .با این حال 7بانک برای وام ودیعه مسکن معرفی
شدهاندکهشرایطآنهابرایپرداخترابررسیکردهایم.
▪شرایطمشترکهمهوامهادربیشتربانکها

بهرغماینکهشهریورسالگذشتهسازماناداریواستخدامی
کشور در بخشنامهای به دستگاه های اجرایی اعالم کرد،
دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از
خدمت گیرندگان ممنوع است هنوز شرط مشترک بانک ها
دریافت کپی مدارک هویتی است .با نگاهی به شرایط دریافت
وام در سایت بانک های مختلف می بینیم که نوشته است:
« تصویر صفحات شناسنامه و کــارت ملی متقاضی ،تصویر
شناسنامه و کارت ملی ضامن یا ضامنین  ،مدارک شغلی معتبر
دارای سربرگ و شماره و تاریخ بابت تعیین درآمــد سالیانه
متقاضی ،مدارک شغلی ضامن» .البته برای دریافت وام ودیعه
مسکن دو ضامن رسمی که درونشهری هستند و بازنشسته
نشدهاند و دسته چک صیادی نیز دارند ،الزامی است .سند
ملک اجارهشده ،قولنامه دارای کدرهگیری و افتتاح حساب
ضامن و وامگیرنده را هم به این شرایط اضافه کنید .البته به
گفته رئیس یکی از بانک های دولتی که نمی خواست نامش
فاش شود بر اســاس آییننامههای داخلی به ازای هر ۲۰
میلیون تومان وام باید یک ضامن رسمی به بانک معرفی شود
که این یعنی برای وام 50میلیون تومانی سه ضامن الزم است.
▪«بانکسامان»امتیازیکهبهدستنمیآید!

یکی از بانک هایی که نامش در
سامانه برای دریافت وام ودیعه
مطرح شــده بانک سامان است
کــه بــه گـــــزارش فرهیختگان
کارمند بانک گفته« :بانک سامان
بــرای پرداخت تسهیالت ودیعه
مسکن اعتبار سنجی را در نظر
گرفته که متقاضی باید در نظام
رتبهسنجی بانک ،امتیاز  ۶۰۰را
بیاورد که تا ب ه حال کسی را ندیدم
و قطعا نخواهم دید ».در ادامه هم
اضافه کرده که« :شما به عنوان
متقاضی اطــاعــات شخصی را
به من میدهید و من در جدولی
ثبت میکنم ،مثال ایــن که شما
کارمند رسمی با  ۱۰سال سابقه
کار باشید ،امتیاز بیشتری نسبت
به یک کارمند رسمی تازه کار یا
یککارمندقراردادیدارید.البته
به قراردادیها اصال نمیدهیم
یا این که منابع درآمدی شما هر

چقدر بیشتر باشد ،خب امتیاز هم بالطبع بیشتر است .البته
اگر شما همه شرایط را داشته باشید باز هم به امتیاز ۶۰۰
نخواهید رسید و تنها در صورتی این امتیاز کامل میشود که
ملکتجارییامسکونیبهنامشماباشد».بعدهمکهمشخص
است به افراد دارای مسکن وام ودیعه تعلق نمی گیرد!
▪«بانکپاسارگاد»وامبهتراکنشباالها

یکی دیگر از بانک ها پاسارگاد است که به گــزارش میزان
،مدارکموردنیازبرایدریافتوامودیعهمسکنازاینبانکبه
اینشرحاست:طبققوانینبانکپاسارگادمتقاضیدریافت
واممسکنبایدکارمندرسمیباشدیاحداقلاینکهکارمندان
رسمیدراولویتقراردارند.وجوددوضامنهمدرهرصورت
اجباریاستوهردوبایدساکنشهریباشندکهوامگرفتهمی
شودوالبتهیکیازآنهابایدبهبانکچکبدهد.داشتنحساب
بانکپاسارگادهمالزامیاستآنهمحسابیکامالفعالکه
تراکنشهایخوبیرابهثبترساندهباشید.
▪«بانکآینده»»فقطکارمندرسمی

بانک آینده هم برای پرداخت وام شرایط منحصر بهفردی
دارد به این دلیل که شما برای دریافت وام ودیعه از این بانک
باید به شعبهای مراجعه کنید که محدوده منزل شما را تحت
پوشش داشته باشد .برای دریافت وام هم باید دو ضامن
رسمی معرفی کنید .این بانک حتی کارمندان پیمانی
و قــراردادی را نیز بهعنوان ضامن نمیپذیرد .به گزارش
فرهیختگان به گفته کارمندان آن بانک ،تا به حال افرادی
که مراجعه کــرده بودند ،هیچ کــدام نتوانستهاند شرایط
درخواستی بانک را فراهم کنند و موفق به دریافت وام شوند!
▪«بانکتجارت»سقفپرشد!

با آشنایی که در بانک تجارت داشتم برای دریافت وام ودیعه
مسکن تماس گرفتم .او درباره شرایط دریافت وام گفت:
«اگر وام گیرنده کارمند دولتی باشد و نامه کسر از حقوق هم
داشته باشد ،باید دو ضامن کسر از حقوق دیگر نیز بیاورد.
همچنین برای دریافت این وام به  ۱۲۰میلیون سفته نیاز
است که ضامنها باید پشت این سفتهها را امضا کنند».
البته در پایان گفت که سقف ثبتنام بانک تجارت پر شده و
هم اکنون امکان ثبت نام و پرداخت وام وجود ندارد.
▪بانک«گردشگری»وامبا 2ضامن

شرایطبانکگردشگریهماینگونهاستکهدرظاهربهعموم
متقاضیانیواممیدهدکهشرایطکافیتضمینرادارندواینامر
کهمتقاضیکارمندرسمیباشدیاشغلآزادداشتهباشد،چندان
فرقی ندارد .تنها شروط اصلی بعد از وجود تضامین کافی که
مانندبانکهایدیگردوضامنباکسرازحقوقاست؛اولمراجعه
بهشعبهایدرمحدودهمنزلخودودومسابقهحسابفعالدراین
بانکاست،یعنیاگرسقفوامدهیشعبهمحدودهمنزلشماپر
نشدهباشد،میتوانیدوامگیرندهاینبانکباشید.
▪ملزوماتوامبدونضامن

آن چه خواندید در حالی رخ می دهد که به تازگی رئیس
کل بانک مرکزی و وزیــر اقتصاد بر سهولت دسترسی به
تسهیالت بانکی تاکید داشتند و معتقدند در این زمینه
بانکها باید به جای تاکید بر وثیقه ،اعتبار سنجی و رتبه
مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند .در این زمینه ،دبیر
کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای
هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی به ایسنا گفته« :اگر
سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در
سامانههای اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت
بگیرد ،این امر برای تسهیالت خرد(وام های تا  100میلیون
تومان) که آحاد مردم برای رفع احتیاجات اولیه خود به آنها
نیاز دارنــد ،امکان پذیر است و باید قراردادهای بانکی هم
تغییر کند و متناسب با این تغییر تعیین شود ،زیرا در قراردادها
محلهایی برای ضامن در نظر گرفته شده است».

