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سمتوسویقیمتوتولیددربخشمسکن

به جــز ســرمایه گــذاری ،دیگــر شــاخص هــای اقتصــادی در بخش
مسکن ،به وضوح ،از زمستان سال گذشته یا ابتدای سال  ،96تغییر
مسیر داده اند و پایان پنج سال رکود در ساخت و ساز را نوید می دهند.
با این حال برخی روندها در بخش مســکن هنوز ناهمسوست و پیش
بینی سرعت رونق و همچنین نحوه تغییرات قیمت در این بخش را با
پیچیدگی هایی مواجه می کند.
شاخص ها چه می گویند؟
رشد  4و  7درصدی ارزش افزوده این بخش در زمستان و بهار امسال
(طبق گزارش مرکز آمار) مهم ترین شاخصی است که نشان از توقف
روند نزولی تولید در این بخش دارد .اگرچه بعــد از  18فصل رکود و
عقبگرد ،ثبت دو ماه رشــد را نمی توان به معنای رونــق تلقی کرد اما
دیگر شاخص ها هم تداوم این روند را تایید می کند .تعداد پروانه های
ساختمانی صادرشده در زمستان سال گذشته که متغیری پیش نگر
استواثرخودراازسال 96وابتدایسال 97نشانخواهدداد،بیش
از  50درصد رشد کرده اســت .این دو متغیر نشان می دهد که طرف
عرضه مسکن ،انتظار دارد پول بیشتری وارد این بخش شود و منازل
احداثی آن ها را بخرد .البته ســازندگان هنوز تردید هایی هم دارند.
نشانه این تردید را می توان در تداوم کاهش سرمایه گذاری در بخش
مسکن دید .سرمایه گذاری در بخش ساختمان در بهار امسال هم از
زمستان سال گذشــته و هم متوسط فصلی سال گذشــته کمتر بوده
است .اگر این کاهش را ناشــی از تحوالت فصلی ندانیم ،باید آن را به
تردید سرمایه گذاران درباره رونق مسکن مرتبط بدانیم.
نرخ بازدهی بخش مسکن ،در حال عبور از نرخ سود بانکی
واقعیتایناستکهرکودعمیقدربخشمسکندرپنجسالگذشته،
ســرمایه های بســیاری را از این بخش فــراری داده اســت و به همین
دلیل نباید منتظر افزایش سریع سرمایه گذاری در این بخش بود .با
این حال ،طبق محاسباتی که موسســه نیاوران (موسسه عالی تحت
ریاست مســعود نیلی مشــاور ارشــد اقتصادی رئیس جمهور) انجام
می دهد بازدهی مسکن در تهران به حدود  14درصد رسیده است؛
موضوعی که در کنار کاهش نرخ سود بانکی به  15درصد و احتمال
کاهش مجدد آن ،مزیت را به این بخش باز خواهد گرداند؛ هم از نظر
واسطهگرانوسفتهبازانوهمازنظرسرمایهگذاران.شاخصدیگری
که می تواند حال و هوای تولید و عرضه در بخش مسکن را نشان دهد،
شاخص گروه انبوه ســازی و ســرمایه گذاری بخش مسکن در بورس
است؛ شــاخصی که تا اواســط پاییز امســال در نزدیکی قعر تاریخی
خود قرار داشت اما در یک ماه اخیر با بهبود نسبی مواجه شده است.
افزایش سودآوری این شــرکت ها ،به عنوان مشــتی از خروار ،شروع
حرکت این شاخص را نشان می دهد؛ اگرچه با سرعت بسیار کم.
تکاپو در تقاضای مسکن
اگرچه در بخش عرضه ،بازیگران هنوز در حال ارزیابی شــرایط اند و
چشم انداز روشنی از آینده ندارند ،اما در طرف تقاضا ،شرایط روشن
تر است؛ خریداران مطمئن هســتند که در حال عبور از بهترین دوره
برای خرید مســکن هســتیم؛ افزایــش معامالت مســکن در پایتخت
(که آمار آن به روزتر از دیگر نقاط کشــور منتشــر می شود) گواهی بر
این موضوع اســت؛ این معامالت در  9ماه اول امسال نسبت به سال
قبل بیش از  12درصد رشد کرده اســت .عالوه بر آن سپرده گذاری
در صندوق یکم هم در پاییز امسال نسبت به سال گذشته  57درصد
افزایش یافته است؛ خانه اولی ها ،در تکاپوی استفاده از فرصت فعلی
برای خانه دار شدن هستند .عالوه بر آن ،سهم بخش مسکن (خرید
یا ساخت) از کل تسهیالت بانکی نیز ،بعد از مدت ها کاهش ،اکنون
روند صعودی گرفته و به  8.5درصد رسیده است .این موضوع نشان
می دهد استفاده از دیگر تسهیالت (جز صندوق یکم) برای استفاده
در بخش مســکن هم رو به رشــد اســت .افزایش تقاضا در کنار تردید
بخش عرضه برای تولید بیشــتر مــی تواند به افزایش قیمت مســکن
با نرخ هایی بیشــتر از تورم منجر شــود؛ دو عامل دیگر وجود دارد که
پیش بینی آینده قیمت مســکن را راحت تر (از میــزان تولید و رونق)
میسر می کند؛  -1خانه های خالی که عاملی برای رغبت نداشتن به
سرمایهگذاریوهمچنینتثبیتقیمتتلقیمیشود،ازنظرکیفیت
و ویژگی ها با تقاضای بسیاری از متقاضیان متناسب نیست؛ آن ها به
دنبال واحدهای کوچک و ارزان هستند نه خانه های لوکس یا حتی
متوسط -2 .افزایش قیمت برخی نهاده های ساختمان ،به خصوص
فوالد و تیرآهن هم سناریوی رشد قیمت مسکن بیش از تورم را جدی
تر و محتمل تر می کند.
داغ آهن بر دل مسکن
قیمت جهانی ســنگ آهن و فوالد ودر نهایت انواع تیرآهن و مقاطع و
همچنینانواعورقکهبهانحایمختلفدرساختوسازمورداستفاده
قرار می گیرد در تابستان امسال رشد قابل توجهی (از  30تا بیش از
 65درصد)راتجربهکردهاست.اینموضوعباتوجهبهسهمحدود20
درصدی در هزینه تمام شده مسکن ،می تواند رشد قیمت مسکن را از
تورم پیش اندازد .البته نباید از نظر دور داشت که قیمت برخی دیگر از
اقالممثلسیمان،کاشیوسرامیکو...بعضاثابتبودهیاکاهشهم
یافته است .بنابراین اگرچه سناریوی رشد قیمت مسکن جدی است
اما خبری از جهش ،چنان چه در سال های  86و  91رخ داد ،نخواهد
بود .به خصوص آن که حال و هوای بازیگران و سیاست گذاران در این
بخش به وضوح متفاوت از گذشته است.
مسکن در حال پوست اندازی
اکنون کمتر از قبل به مســکن به عنوان یک ابزار سفته بازی و کسب
سودهای آن چنانی نگاه می شود .سیاست گذار (به خصوص وزارت
راه) هم هیچ اعتقادی به بخش مســکن به عنوان محرک رشد پایدار
اقتصادیندارد.بنابرایننمیتوانانتظارداشتکهاینبخشازمحل
محرکهایغیرطبیعی(دخالتدولتیاهجومسفتهبازانیابانکها
و  )...رشد کند؛ نه از نظر قیمت و نه از نظر تولید .با مهار تورم ،مسکن
(مثل دیگر بخش های اقتصادی) ،در حال پوست اندازی است؛ تصور
ثروت اندوزی بدون تولید و صرفا با خرید و فروش تضعیف شده است
و باید منتظر بود تا نیروهای طبیعی ،این بخش اقتصادی را با نرخی
طبیعی رشــد دهند؛ واحدهای مازاد و بدون مشــتری که سال ها در
اثر نیروهای غیرطبیعی و ســرمایه گذاری های اشتباه ایجاد شده به
مرور به فروش برسد و دخالت های جزئی دولت (مثل بافت فرسوده
و ابزارســازی هایی چون صندوق یکم و صندوق زمین و مسکن) این
بخش را به آرامی در مسیر رونق پایدار قرار دهد.
دولت همچنان در حال چانه زنی و تصمیم گیری!
اگرچه دولت می تواند با تصمیم هایی (مثل تغییر در شرایط وام یکم
برای خانــه اولی ها ،دخالت موثرتر در ســاخت مســکن برای اقشــار
متوسط به پایین و مانند آن) روند بازگشت مســکن به رونق و اصالح
انحرافات این بخش را تســریع کند ،اما حداقل تاکنــون چنین اراده
ای در وزارت راه  ،مسکن و شهرسازی دیده نشده ؛ حتی فشار رئیس
جمهور هم تاکنون نتیجه نداده است.
کالمآخراینکهروندرونقتولیددرمسکنمثبتاماکندوروندقیمت
مثبت و کمی تندتر است .همان طور که گفته شد؛ نباید انتظار جهش
هایی چون سال های  86و  91در سال های پیش رو داشت و با تداوم
روند فعلی احتماال رشد تولید تک رقمی و رشد قیمت کمی بیشتر از
تورم و در محدوده  10-15درصد قابل پیش بینی است .دولت می
تواند روند مثبت تولید را تسریع کند باید منتظر بود و دید که چانه زنی
هابینوزارتراه،دولت،بانکمسکنوبانکمرکزیبهکجامیرسد.

بررسی مشاهده نورها و صداهای عجیب در آسمان کشور طی  2ماه اخیر

نورهای عجیب ،شایعات غریب

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

محمد جواد رنجبر

mj_ranjbar@yahoo.com

براســاس ویدئویی کــه در صفحات اجتماعی منتشــر
شده است ،صبح شنبه گذشــته نوری عجیب افق شهر
اراک و جاده اراک-قم را نورانی کرده است! به گزارش
خراســان ،کاربران شــبکههای اجتماعــی در توضیح
این ویدئو نوشــته اند این نور که ظاهرا به نظر میرســد
منشایی زمینی دارد از دل زمین به سوی آسمان تنوره
کشیدهاست.آنانهمچنینمدعیشدهاندکهساعت5
و  30دقیقه صبح شنبه گذشته در حد فاصل قم و اراک
ابتدا صدای زوزه بلند و ترسناکی شنیده و بعد هم این
نورمشاهدهشدهاست.هنوزمقاماترسمیدراینباره
اظهار نظری نکرده اند.
در ادامــه نورهــا و صداهای عجیب مشــاهده شــده در
آسمان کشور طی دو ماه اخیر را بررسی کردهایم.
▪نور عجیب در آسمان شوشتر و مسجدسلیمان

 30آذرماه امسال هم نور عجیبی در آسمان شهرهای
شوشتر،مسجدسلیمان،گتوندواللیمشاهدهشد.در
آن زمان توحید رضایی ،دکترای زمین شناسی درباره
منشأ نورهای عجیب در آسمان ایالم و خوزستان گفت:
پدیــده روی داده در آســمان شــهرهایی که شــاهد نور
عجیب بودند ،پدیده «پیکو بینو» اســت.وی افزود :این
پدیده با بروز سردی هوا و بازتاب نور «فلر» که میتواند از
چاههای نفت و گاز متصاعد شده باشد ،به وقوع پیوسته
است .وی ادامه داد :این اتفاق یک رخداد طبیعی است
وشایعاتدراینزمینهکهفرازمینیهایااتفاقاتفضایی
باعث بروز این رخداد است ،کامال تکذیب میشود.
▪نور عجیب در آسمان ایالم

همچنین به گزارش تسنیم ،ساعت  21یک شنبه 19
آذرماه امسال هم ،نور عجیبی در آسمان ایالم دیده شد
که این نور قرمز رنگ از سمت چوار و پاالیشگاه گاز ایالم
قابل رؤیت بود.این نور غیرمتعارف وحشت شهروندان
ایالمی را در پــی داشــت و در فضای مجازی شــایعات
متعددی درباره آن از جمله احتمال وقوع زلزله در ایالم
منتشرشد.روحا...خدادادیکارشناسزمینشناسی
در بررسی منشأ این نور به تســنیم گفت :این نور با بروز
سردی هوا و بازتاب نور فلر پاالیشگاه گاز ایالم به وقوع
پیوست که به پدیده پیکوبینو مشــهور است؛ پدیدهای
نورانی و نادر که هیچ ارتباطی با نور پاالیشگاه یا زلزله
ندارد.حاجعلی کریمی ،کارشــناس زمین شناســی و
عضو هیئت علمی دانشگاه نیز در این باره گفت :نوری
که شامگاه یک شــنبه در آســمان ایالم دیده شد ،هیچ
ارتباطی با زلزله نــدارد .وی افزود :به احتمال زیاد این
نور قرمز رنگ در آســمان بر اثر انعکاس نوری از ســمت
زمین به سمت ابرهاست و آن چه که مشخص است این
که این نور هیچ ارتباطی با وقوع زلزله ندارد و جای هیچ
نگرانی نیست .نور قرمز رنگ در ناحیه افق غربی شهر
ایالم به دلیل انعکاس شعله بزرگ پاالیشگاه گاز از غبار
یابخارآبموجوددراینناحیهبهوجودآمدهاست.طول
موج قرمز باالترین طول موج نور مرئی است که رنگ آن
مشابه با غروب آفتاب است و درسال گذشته نیز چنین

نوری در آسمان ایالم رویت شده است.
▪ماجرای رویت پدیده نورانی ناشناس در آسمان
مشهد چه بود؟

دوشنبه 29،آبانماهامسالنیزپدیدهنورانیدرآسمان
شهر مشهد مشاهده شد.
مسئول انجمن نجوم مشهد در این باره به ایسنا گفت:
علت رویت نوری عجیب و ناشــناس در آســمان شــهر
مشــهد ،پدیده طبیعــی «خورشــید کاذب» اســت که
به دلیل وجــود ابرهای ســیروس یا سیرواســتراتوس
در آســمان این شــهر به وقوع پیوســت .محمد مهدی
مطیعی افزود :این پدیده خورشــید کاذب ،خورشید
مجازییاپیراخورشیدنامداردکهدراصلمانندرنگین
کمان ،یک پدیده جوی است که به واسطه آن در اطراف
خورشید نقاطی روشن و شبیه به خورشید اصلی دیده
میشــود .در اطراف این نواحی روشن محدودههایی
به شــکل حلقه و هاله نور نیز دیده میشــود کــه گاه به
آنها هاله  22درجه اطراف خورشــید هم میگویند.
وی ادامه داد :این پدیده اغلب در هوای سرد و به دلیل
شکستوپراکندگینورخورشیدتوسطکریستالهای
یخ معلق در ابرهای مرتفع سیروس یا سیرواستراتوس
رخ میدهد .مسئول انجمن نجوم مشــهد با بیان این
که در هر منطقــهای از زمیــن در صــورت فراهم بودن
شرایط الزم پدیده خورشید کاذب را میتوان مشاهده
کرد ،افزود :وجود ابرهای سیروس یا سیرواستراتوس
در آسمان مشهد سبب شد که بتوانیم خورشید کاذب
را مشــاهده کنیم .اغلب پدیده خورشید کاذب زمانی
اتفاقمیافتدکهخورشیددرنزدیکافقباشد.مطیعی
با اشــاره به این که دوره تناوب خاصی نمیتوان برای
این پدیده تعیین کرد و مانند رنگین کمان زمانی اتفاق
میافتد که شــرایط وقوع آن فراهم باشــد ،افــزود :در
گذشته نیز این پدیده در مشهد مانند دیگر نقاط جهان
اتفاق افتاده اســت ،اما شــاید به دلیل فراگیــر نبودن
شــبکههای اجتماعی به ایــن موضوع توجــه چندانی
نشــده اســت .وی یادآور شــد :این پدیده را درباره ماه
هم میتوان مشــاهده کرد که فرایند شــکلگیری آن
کمابیش شبیه خورشید کاذب است.
▪مورد عجیب نور زلزله

همچنیــن به گــزارش جــام جم آنالیــن ،در میــان نقل
قولهــا و فیلمهایی که روزهــای پس از زلزلــه از طرف

شاهدان عینی زلزله کرمانشاه در فضای مجازی دست
به دســت میشــود ،چیزی که بیشــتر از همه به رخداد
این پدیده طبیعی ،رنگی ماورایی و سحرآمیز بخشیده
است و حتی دست مایه رواج شایعات متنوعی در فضای
مجازی شــده ،نورهای ســبزرنگ یا آبیرنگی است که
بسیاری از روستاییان و مردم محلی هنگام وقوع زلزله
یا ثانیههایی پیش از آن به مدت حدود هشت تا 10ثانیه
در آســمان دیده بودند و ظهور آن را به درخشش رعد و
برق در تاریکی شب تشبیه میکردند.
برخی از ســاکنان محلــی نیــز از دیــدن رنگینکمانی
ضعیف از نور در آسمان در روز وقوع زلزله خبر میدادند
یــا آن را بــه گــوی گــردی همچــون خورشــید تشــبیه
میکردنــد .بیشــتر مــردم با شــنیدن چنین مــواردی
معموالبهچهارشکلقضاوتمیکنند:دستهاولظهور
این نورها را نشانهای با منشأ ماورایی برای آگاهیدادن
به مردم تلقــی میکنند .دســته دوم ،احتمــال ارتباط
مسئله را به موجودات فرازمینی و بشقابپرند ه مطرح
میکنند .گروه سوم آزمایشهای تسلیحاتی را در این
باره بیان میکنند .دســته آخر هــم کل ماجرا را چیزی
بیشتر از شــایعهای عامهپســند در فضای مجازی تلقی
نمیکنند .اما واقعیت این است که وقتی تعداد زیادی
از شــاهدان عینی ،رخداد پدیدهای بهظاهــر ماورایی
را با روایتی نزدیــک به یکدیگر حکایــت میکنند ،باید
راجع به اصل وقوع آن مشــکوک بــود .در گفتوگویی
که با دکتر مهدی زارع ،استاد پژوهشگاه زلزلهشناسی
و مهندسی زلزله داشتم ،او نیز که تازه از بازدید علمی
از مناطق زلزلهزده کرمانشاه بازگشــته بود به شنیدن
روایتهایی دست اول از شاهدان عینی مبنی بر دیدن
نورهای عجیب در آسمان اشاره کرد.
دکتر زارع اصل موضوع را به رخداد پدیدهای طبیعی و
بسیار جالب توجه به نام نورهای زلزله (earthquake
)lightsمربوطدانستکهپیشترنیزدربسیاریازنقاط
جهان مشاهده شده است.
در این بین اما نمیتــوان تصور کرد که ســواالت و اما و
اگرهای مردم با این توضیحات پراکنده رفع شده است.
به خصوص کــه هنوز ایــن پدیدههــا تکرار میشــوند و
همزمانیآنهابازلزلههایاخیرعجیببهنظرمیرسد.
به عبارت ساده تر مسئوالن باید در یک واکنش رسمی
و فراگیر حداقل به این سوال بزرگ پاسخ دهند که اگر
این پدیدهها طبیعی است چرا مردم سالهای گذشته
شاهد آن نبوده اند؟

در آستانه میالد حضرت عیسی مسیح(ع) انجام گرفت

حضور رئیس جمهور در منزل دو شهید ارمنی
رئیس جمهور در آستانه میالد خجسته پیامبر رحمت
و ســعادت حضرت عیسی مســیح(ع) و همچنین آغاز
ســال  ۲۰۱۸میالدی ،در فضایی صمیمی با خانواده
شــهید ارمنی «ژرژ کشــیش هارطــون» و نیــز خانواده
شهید «ادوین شــاهمیریان» دیدار و گفت وگو کرد .به
گــزارش پایگاه اطالع رســانی دولت ،حجتاالســام
والمسلمین دکتر حسن روحانی یک شنبه شب در این
دیدار با تبریک میالد حضرت عیسی مسیح(ع) به همه
بشــریت ،از صبر و فداکاری والدین شهیدان واالمقام
کشورمان تجلیل کرد و گفت :همه مردم ایران پاسدار
خون شهدای عزیز هستند؛ شهدایی که با نثار جان از
ســرزمین ایران دفاع کردند .دکتر روحانی با بیان این
که در سرزمین ایران همه ادیان و مذاهب و قومیتهای
مختلف در شادی و غم در کنار یکدیگرند ،افزود :ملت

ما همــواره در کنار هم بوده و خواهد بــود.وی در ادامه
به شرایط مسیحیان در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و
گفت :مسیحیان خســارات فراوانی در عراق ،سوریه و

اولینجلسهدادگاهمتهماندکلنفتیبرگزارشد

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل
نفتیبهاتهامخیانتدرامانتوتحصیلمالنامشروعدر
شعبه ۱۰۶۳مجتمعاموراقتصادیبرگزارشد.
سید محمود علیزاده طباطبایی ،وکیل یکی از متهمان
ایــن پرونــده در گفتوگو بــا ایلنا دربــاره اولین جلســه
رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی گفت:

در جلســه صبــح دیــروز کــه در شــعبه  ۱۰۶۳مجتمع
امور اقتصادی به صورت غیرعلنی برگزار شــد نماینده
دادســتان کیفرخواســت صــادره را قرائــت و نماینــده
شــرکت تاسیســات دریایی نیز طرح شــکایت کرد .وی
ادامه داد :رئیس دادگاه با اعالم تنفس ادامه رسیدگی
را به جلسه روز یک شنبه هفته آینده موکول کرد .وکیل

حرفمردم



تصویر ویدئویی که از نور عجیب در آسمان اراک منتشر شده است

...

یادداشت روز

بیش از ۱۵۰نماینده مجلس شورای اسالمی در تذکر کتبی مشترک به وزیر آموزش و پرورش خواستار برخورد با یک تخلف و پاسخ یک هفتهای به مجلس شدند .به
گزارش مهر ۱۵۰،نمایندهمجلسنیزدرتذکرمشترکبهوزیرآموزشوپرورشبرلزومبرخوردقاطعبامسئوالنمتخلفآموزشوپرورشلرستانوپاسخیکهفتهای
وزیربهمجلستاکیدکردند؛ایننمایندگانبااشارهبهحذفجمله«اشهدانعلیولیا»...ازاذاندریکجزوهتکثیرشدهدرمدارس،خواستارپیگیریاینمسئلهشدند.

لبنان از تروریستها متحمل شدند و برای مسلمانان
هم همین شرایط حاکم بود .لذا تروریستها شرایطی
به وجود آوردند که سرنوشــت مســلمانان و مسیحیان
را هر چه بیشــتر به هم گــره زدند و در چنین شــرایطی
ضــرورت دارد ،بیش از پیــش همدیگر را یــاری کنیم.
شهید ژرژ کشیش هارطون در ســال  ۱۳۶۷و در سن
 ۲۶سالگی در منطقه گیالن غرب و عملیات مرصاد به
درجه رفیع شهادت نایل آمد .شهید ادوین شاهمیریان
در ســال  ۶۶و در منطقه میمک در حالی که فقط ۲۰
ســال داشــت ،به شــهادت رســید .در این دیدارها که
حجت االســام والمســلمین شــهیدی معاون رئیس
جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور
داشــت ،لــوح تقدیری به رســم یادبــود از ســوی دکتر
روحانی به خانواده این شهدای واالمقام تقدیم شد.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• سهماهقبلدوستم 230میلیونسپردهاشرابرداشت
خودرویخارجیخرید.االن 80میلیونسودکردهبدون
مالیاتحاالبندهسپردهگذار 15درصدبایدمالیاتبدهم.
اگرمنسپردهامرابردارمهرگزسراغتولیدنمیروم.
••خانم هیلی شما که با فروش سالح و غارت دالرهای
نفتیسکوتکرکنندهایدربرابرکشتاردرعراقوسوریهو
یمنکردید،فکرنکردیدکهباعکسالشهموشکوبهقصد
رسیدنبهاهدافتان،خودرامضحکهدنیامیکنید؟
••در نساجی مــازنــدران ،مالفه ساخت ترکیه عرضه
میشود!
••انتظارازدولتارزشگذاریبیشتردرکارهایپژوهشی
و عمرانی ،رونق بازار کسب و کار ،اشتغال جوانان و.. .
است،نهوارداتبیرویهاجناسخارجیکهپایهاقتصادرا
نابودمیکندوسببافزایشبیشترآماربیکاریمیشود.
••با تغییر دادن روز تعطیلی پنج شنبه به شنبه مشکل
اقتصاد ما رفع نخواهد شد چون مشکل اقتصاد ما برخی
مدیراننابلدهستندکهسوءمدیریتدارند.
••برخیدخترانبسیارمادیگراشدهاندوصبوریوایثار
وازخودگذشتگیندارند!
••آمریکا با عروسکهای خیمه شب بازی منطقهای اش،
دالرهــای نفتی را به خانه برد ،اقتصاد ورشکسته اش را
شکوفاکردوبهخاورمیانهآوارگی،فقروفالکتهدیهداد.
اینهمنوعیتجارتسیاسییاسیاستتجاریاست.
•• امروز از درس نخوانده تا معلم ،مهندس و حتی دکتر با
تاکسی،سرویسمدارسوکاردرآژانسشبانهروزیبرای
گذراندنزندگیمسافرکشیمیکنند،بعدچطورافزایش
قیمت حاملهای انــرژی (گرانی بنزین) سبب کاهش
بیکاریمیشود؟
•• لطفاپیگیریکنیدببینیدچراهیچکسجلویقیمتهای
بسیار پایین تاکسی اینترنتی را نمیگیرد؟ با این کار توان
رقابتراازتاکسیهاوآژانسهاگرفته،حداقلتاکسیرانی
برایش نرخ تعیین کند تا کرایه اش کمی منصفانه شود.
••مگویانبازیکناستقاللبهلطفمدیرانباشگاهآبیدر
ارمنستاناستراحتمیکندوپولبیتالمالرامیگیرد!
ولی پول اسطورههای باشگاه به بهانههای مختلف داده
نمیشود!باچنینمدیریتیچگونهمدعیآسیاهستیم!
••تکلیفپرداختوامازدواجدرقرضالحسنههاچهشد؟
پیگیرباشید.نیازمندیم.
••ازآقایمقدممدیرعاملمحترمتاکسیرانیودیگرمسئوالن
خواهشمندمدربارهطرحتبدیلتاکسیفرسوده،تسهیالت
را آسان تر بگیرند تا زندگی ما هم دوباره سر و سامان بگیرد.
••رفتم بانک ملی جالب بــود بــرای اولین بــار به خاطر
برداشتباکارتهزارتومنگرفتن!چراپولزورمیگیرن
وکسینظارتنمیکنه؟!
••مسکنمهرباتمامنامهربانی،مهریبرایمهرنشینانی
دارد که از پرداخت اجارههای نجومی رهایی یافتند و
یارانهرابایدازمردمیپرسیدکهدرزمانپرداختیارانهدر
صفهایطویلعابربانکهاایستادهاند.
••یکی دو ماه پیش در سرویس برنامه همگام با سیما عضو
شدموروزی 400تومانازشارژمکممیشد.قراربودآخر
پاییز به گفته خودشان قرعه کشی  400میلیونی برگزار
شود .اما دروغی بزرگ بود .جالب این که تا سوم دی هنوز
پیامک میاد .اینها با تبلیغ جایزههای نقدی باال فقط سر
مردم را کاله میگذارند .کاش دولت نظارتی میکرد که
اینقدردروغنگویند.ازمردمفهیمهممیخواهمکهگول
اینتبلیغاترانخورند.
••با اتومبیل چینی که از ایران خودرو خریده ام تصادف
کردم .اکنون یک ماه است که منتظر قطعه تعویضی سپر
وملزوماتآنهستم.هیچکسهمجوابگونیستیعنی
 82میلیون تومان االن کنار پارکینگ دارد باد میخورد
مثلاینکهایرانخودرویعنیخودتبرو!
••بسته اینترنت  5هزار تومانی خریدم قبض آمد اینترنت
 39هزارتومانگفتندوقتیبستهاتتمامشوداینترنتآزاد
حسابمیشودچرابستهتماممیشودقطعنمیشود؟آیا
این حالل است از افراد کم اطالع چنین پول زوری گرفته
شود؟
••سه سال است که هفتهای یک پیام راجع به موسسه بدر
توس کاسپین میدهم ولی بی نتیجه .اون وقت یه بنده
خداییمیخواستنسخهاقتصادجهانیروبپیچه.
••برای جلوگیری از کم کاری کارمندان و احیانا رشوه
خواری،روسایاداراتمختلفدراتاقهایهمهکارمندان
خودشان دوربین مداربسته کار بگذارند تا هر لحظه
خواستند از چگونگی کار کارمندان و کارکنان خودشان
مطلعشوند.
••برابر مصوبه دولــت و تاکید معاون اول ،به کارگیری

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

بازنشستگاندرمناصبدولتیممنوعاستامادروزارت
ارتباطاتچهارمعاونوزیردرهفتهگذشتهمنصوبشدند
کهحداقلدونفرازآنهابازنشستهاند.
••همه مسئوالن گرانی تخم مرغ را به شدت هرچه تمام تر
محکومکردند!
••چرادرخصوصوضعیتمعیشتیبازنشستگانمطالب
رابهعرضمدیراننمیرسانید؟
••منسمندصفریورو 4خریدمازخامسوزیومصرفزیاد
کنارماشیننمیشدبایستی.
••وقتیبرایگرفتنکارتملیهوشمندرفتمبرایگرفتن
نوبتبایددوهزارتومانمیدادیم.ایندوهزارتومانبابت
چیستوبرچهاصلیگرفتهمیشود؟
•• خبرممنوعیتورودبهآمریکاچهاهمیتیداره؟اینبرای
ژنخوبهامهمه!
••وزیر محترم آموزش و پرورش لطفا قرارداد بیمه طالیی
فرهنگیان را بازنگری کنید .خدمات این بیمه شایسته
فرهنگیانمحترمنیست.
••اینسبدموادغذاییکهدرراهاستآیابهقشرهایآسیب
پذیرهمتعلقمیگیرد؟
•• مسئوالنی که کارهای خطا در کارنامه شان داشته
باشند،علیالقاعدهنیازبهاسکورتدارندچراکهشخصیت
شاندردلمردمجاییندارد.
•• طرح توزیع تخم مرغ روزی  5تن (به خطا) به جز رانت
خواری نتیجهای ندارد مالحظه کنید به دو مرکز فروش
فقط چهار کارتن تعلق گرفته اگر در بقیه مراکز هم همین
مقدار توزیع شود ،برای توزیع  5تن تخم مرغ به 250
مرکزنیازاستکههرگزاینچنیننیست.رانتخواریرا
شاهدیم که برخی در آن سهیم اند .آن هم به نام حمایت از
مصرفکننده!
••متولی مدیریت تبلیغات کاغذی چه نهاد یا سازمانی
است؟روزبهروزبرمیزانایننوعتبلیغاتافزودهمیشود
و حیاط منازل پر است از برگههایی که بدون اجازه داخل
منازل ریخته میشود .ضمن ایــن که محیط را کثیف
میکند،اسراففراوانینیزمیشود.
••برایبرچسبهایتبلیغیفراوانیکهدرمنازلواماکنرا
زشتوکثیفکردهاندتذکریبدهید.چهکسیپیگیراست؟
••آیا همه کارمندان دولــت اول هر سال اضافه حقوق
ندارندوفقطبایدآبرویفرهنگیانفرهیختهبهشکلهای
گوناگوندرطبقحراجگذاشتهشود؟!
••بــرای سالها دولــت و خــودروســازهــا به خاطر تولید
خودروهای بی کیفیت ،سود میلیارد دالری بردند که
علت اصلی آلودگی هواست؛ حال باید جواب گو باشند و
مجلسموظفکندتاکمیازآندرآمدراصرفجایگزینی
خودروهایبرقیوهیبریدیارزانقیمتکنندامامتاسفانه
طبققراردادهایجدید،قراراستخطتولیدهایقدیمی
وخودروهایپرمصرفوازردهخارجاروپارابیاورند.
•• بزرگواری نوشته بودند با کمپین پشیمانیم چوب الی
چرخ دولت گذاشته نشود بزرگوار کدام کار؟ گویی این
دولت ماموریت دارد که با ناکارآمدی ،نارضایتی ایجاد
کندوبس...
••آقایمهدیحسنزادهدرمطلبریشهنارضایتیمردماز
بودجهبهنکتهمهمیکهازعللنارضایتیاستاشارهنکرده
وآنهمنارضایتیازافزایشبودجهیااصوالازبودجهگرفتن
برخیمراکزبیخاصیتبرایاقتصاداست.

جوابیهسایپادربارهقیمتپرایددرعراق

پیرو خبر درج شــده روز شــنبه مــورخ  96.10.2صفحه
( 2ســتون حــرف مــردم) در خصــوص اظهــارات معاون
صادرات گروه خودروسازی سایپا ،در راستای تنویر افکار
عمومی ،جوابیه شرکت سایپا جهت انتشــار به شرح ذیل
ارسال میشــود :پیرو صحبتهای معاون صادرات گروه
خودروســازی ســایپا در خصوص این که پراید در عراق با
قیمت باالتر از ایــران به فروش میرســد ،هموطنان عزیز
میتواننــد جهــت راســتی آزمایــی و اطمینــان از صحت
قیمتهای پرایــد در عراق ،به ســایت تبلیغاتــی و فروش
محصول در کشــور عــراق همچــون المریدی که مشــابه
سایتهای خرید و فروش ایران مانند شیپور و دیوار است
مراجعه کنند و آخرین قیمت خودروهای صفرو کارکرده
درکشورعراقراکهمردمخریدوفروشمیکنندمالحظه
کنند.اینسایتبهنشانیاینترنتیwww.mredy.com
استکهبهعنوانمرجعرسمیقیمتخودرودرآنکشور،
وجــود دارد و آخرین قیمتهای خرید و فــروش خودرو به
خصوصقیمتپرایدواختالفقیمتپرایددرایرانوعراق
محمدرضاحقیقی
رامشاهدهکنند .
مدیرروابطعمومیگروهخودروسازیسایپا

یکی از متهمان پرونده فروش دکل نفتی درباره اتهامات
مطرح شــده در این پرونــده و تعداد متهمــان گفت :در
کیفرخواســت صادره اتهام خیانت در امانت و تحصیل
مال نامشروع برای متهمان ذکر شده است .این پرونده
پنج متهم دارد که دو نفر از آن ها در داخل کشور حضور
دارند و سه نفر نیز در خارج از کشور هستند.

 3درصدمجوزاستخدامیدولتیهابرایمعلوالن

ستادهماهنگیوپیگیریمناسبسازیکشوربرایمعلوالنتشکیلمیشود
محمد اکبری -نمایندگان مجلس ،با تشــکیل ســتاد
هماهنگی و پیگیری مناسبســازی کشــور برای افراد
دارایمعلولیتموافقتکردندهمچنینباتصویبماده
 15اینالیحهازسویمجلس دولتمکلفاستحداقل
 3درصــد از مجوزهای اســتخدامی رســمی ،پیمانی و
کارگریدستگاههایدولتیوعمومیاعمازسازمانها،
وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتها و نهادهای عمومی
انقالبی و دیگــر دســتگاههایی را کــه از بودجه کشــور
استفادهمیکنندبهافراددارایمعلولیتواجدالشرایط
اختصاصدهد.بهگزارشخراسان،نمایندگانمجلس
در جریان بررسی الیحه حقوق افراد دارای معلولیت با
تشکیلستادهماهنگیوپیگیریمناسبسازیکشور
موافقتکردند.بنابرمصوبهمجلس ،اینستادمتشکل
از وزیر کشــور یا معاون مربوط (رئیس) ،رئیس سازمان
بهزیســتی کشــور(دبیر) ،معاون وزیر راه و شهرسازی،
معاون وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،معــاون وزارت
علوم ،معاون وزارت آموزش و پرورش ،معاون ســازمان
برنامهوبودجه،معاونسازمانصداوسیما،معاونبنیاد

شهیدوامورایثارگران،نمایندگانتشکلهایغیردولتی
جانبازان،نمایندهشبکههایملیتشکلهایمردمنهاد،
رئیسشورایعالیاستانهاونمایندهدیگردستگاهها
حسبموردبنابهدعوترئیسستادهماهنگیوپیگیری
مناسبسازی کشور ،خواهد بود .براساس تبصره یک
این ماده ،ســتاد هماهنگــی و پیگیری مناسبســازی
کشور مکلف است در امر مناسبسازی ساختمانها و
اماکن دولتی و عمومی دســتگاههای مذکور در ماده۲
اینقانوننظارتوگزارشاقدامهایآنهارادرخواست
کند .بنابر تبصره  ۲این ماده نیــز آییننامه اجرایی این
ماده باید ظرف مدت شش ماه از ابالغ این قانون توسط
سازمان بهزیستی و با مشارکت وزارتخانههای کشور و
راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شود و به
تصویبهیئتوزیرانبرسد.
▪ 3درصــد مجوزهای استخدامی دولتیها برای
معلوالن

با تصویــب ماده 15ایــن الیحه از ســوی مجلس دولت

مکلف است حداقل  3درصد از مجوزهای استخدامی
رسمی،پیمانیوکارگریدستگاههایدولتیوعمومی
اعم از سازمانها ،وزارتخانه ها ،موسسات ،شرکتها و
نهادهای عمومی انقالبی و دیگر دستگاههایی را که از
بودجهکشوراستفادهمیکنندبهافراددارایمعلولیت
واجد الشــرایط اختصــاص دهد .براســاس تبصره یک
این ماده ســازمانها ،وزارتخانهها ،موسســات دولتی،
شــرکتها و نهادهــای عمومــی انقالبــی مکلفاند 3
درصد از مجوزهای اســتخدامی خود را به افراد دارای
معلولیتاختصاصدهند.سازماناداریواستخدامی
کشورموظفاستبهتخصیصاینسهمیهاستخدامی
برای افراد دارای معلولیت اقــدام و بر رعایت آن نظارت
کند .براســاس تبصره 2ماده مذکور ،باالترین مسئول
دســتگاههای اجرایــی ،نهادهای عمومــی غیردولتی
شهرداریها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این
ماده هســتند .متخلفان حســب مورد با حکــم مراجع
ذی صالح به مجازاتهای مندرج در ماده  4این قانون
محکوممیشوند.
CMYK

