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اما و اگر های اصلی ترین طرح
مسکنی دولت
بـا مصوبـه اخیـر هیئـت وزیـران بـرای کاهـش نـرخ سـود
تسـهیالت مسـکن در بافت هـای فرسـوده ،افزایش مدت
سـپرده گـذاری در ایـن بافـت هـا و تعییـن وام مشـارکت
مدنـی بـرای سـاخت و نیـز ودیعـه مسـکن ،می شـود گفت
طرح بازآفرینی شـهری به عنوان اصلـی ترین طرح دولت
در بخش مسـکن که بهمن سـال گذشـته کلید خورد ،یک
گام دیگـر بـه اجـرا نزدیک شـد.
طبق اظهـارات قبلـی آخوندی ،وزیـر راه هـم اینک حدود
 19میلیـون نفـر در کشـور در  2هـزار و  700محلـه در
بافـت هـای فرسـوده زندگـی مـی کننـد کـه مـی تـوان بـا
ً
عملا فـاز خـروج غیـر
فعـال سـازی بخـش سـاخت و سـاز،
تورمـی از رکـود مسـکن را در ایـن بخـش کلیـد زد .ظاهر ًا
برنامـه ریزی اولیـه در این زمینه بر این اسـاس بوده اسـت
که سـالیانه صـد هـزار واحـد مسـکونی در قالب ایـن طرح
سـاخته شـود و بـا توجـه بـه لـزوم تخصیـص اعتبـارات ،هم
اینک قرار اسـت در صـورت موافقت های قانونـی از جمله
مجلـس ،یـک میلیـارد دالر از صنـدوق توسـعه ملـی بـرای
اجـرای ایـن طـرح اختصـاص یابد.
بــه نظــر مــی رســد جزئیــات ایــن طــرح در مرحلــه اجــرا
بســیار گســترده تــر از طــرح هــای قبلــی مســکن اســت
کــه در ســال هــای گذشــته شــاهد آن بــوده ایــم .طبــق آن
چــه تاکنــون منتشــر شــده ،قــرار اســت بــا تعریــف نقــش
بــرای توســعه گــران شــهری و بــا مشــارکت ســاکنان بافت
های فرســوده ،بــرای ســاکنان وام هــای مشــارکت مدنی
پرداخــت شــود .همچنیــن وام قــرض الحســنه ای بابــت
ودیعــه اجــاره مســکن بــه ایــن ســاکنان پرداخــت خواهــد
شــد تــا آن هــا بتواننــد در دوره ســاخت ،مســکن دیگــری
را اجــاره کننــد.
جـدای از مزیـت هـای اساسـی بازآفرینـی بافـت هـای
فرسـوده ،یکـی از نقـاط قـوت این طـرح ،بـه نظر می رسـد
پرهیـز دولـت از ورود مسـتقیم بـه صنعـت سـاخت و سـاز
باشـد .کاری کـه در دولت نهـم و دهم صـورت نگرفـت و با
تخصیـص یـک خـط اعتبـاری مسـتقل 45 ،هـزار میلیارد
تومـان پول پر قـدرت به اقتصـاد تزریـق و در نهایت موجب
مسـائل بعدی از جمله افزایـش نقدینگی ،تورم و  ...شـد.
از سـوی دیگـر در ایـن طـرح ،توجـه بـه نهادسـازی کالن
بـرای سـاخت و سـاز و تعریـف نقـش بـرای توسـعه گرهـا،
ضـروری اسـت .توسـعه گرهـا بـه گـروه هایـی گفتـه مـی
شـود که واسـطه حاکمیـت و مـردم بـرای توسـعه و عمران
هستند .در این طرح سـازندگان مسـکن به عنوان توسعه
گـر مطـرح هسـتند .توسـعه گرهـا در ایـن طـرح بایـد نه آن
قدر خرد باشـند کـه نظارت بـر آن ها مشـکل باشـد و نه آن
قـدر کالن کـه بوروکراسـی جداگانـه و عریـض و طویلـی
را بطلبنـد .در واقـع توسـعه گرهـا ورای ایـن کـه مجـری
باشـند ،سـرمایه گـذار نیـز هسـتند و ایـن موضـوع ،منجـر
به همسـویی منافـع خرد آن هـا با منافـع حاصل از توسـعه
مناطـق بافـت فرسـوده خواهـد شـد.
همچنین آشکارسـازی تقاضای پنهان مسـکن در مناطق
بافـت فرسـوده و پاسـخ همزمـان بـه ایـن تقاضـا ،از دیگـر
نقـاط مثبتـی اسـت کـه ایـن طـرح آن را هـدف گرفتـه
اسـت .بدیهی اسـت کـه هزینه های باالی سـاخت و سـاز،
سـاکنان مناطـق بافـت هـای فرسـوده را ممکـن اسـت از
نوسـازی واحدهـای مسـکونی خـود منصـرف کرده باشـد
یـا این کـه تقاضـای آن ها بـرای سـاخت و سـاز را بـه تعویق
انداختـه باشـد ،امـا بـا اجـرای ایـن طـرح ،فرصـت بـرای
پاسـخ به این تقاضا ضمن اجـرای یک طـرح کالن ،فراهم
خواهـد شـد.
بـا ایـن حـال اولیـن مسـئله ای کـه در برابـر اجـرای ایـن
طـرح بـا افـق گسـترده مطـرح مـی شـود ،هماهنگـی بیـن
نهادهـای مختلـف تعریـف شـده در ایـن طـرح از جملـه
بانـک هـا ،توسـعه گرهـا ،شـهرداری هـا و دیگـر بازیگـران
مطـرح خواهـد بـود.
بـه عبـارت دیگر ایـن مسـئله محـل تامل اسـت کـه در کنار
مزایـای غیـر قابـل انـکار اجـرای ایـن طـرح ،دولـت بـا چـه
تـوان اجرایـی و هماهنگـی بـه سـراغ ایـن طـرح خواهـد
رفـت؟ کارنامه چنـد سـال اخیـر دولـت کـه در آن تعلل در
اتمـام و تکمیـل مسـکن مهـر از یـک سـو و نافرجـام مانـدن
طرح های دیگر فعال مسـکنی از جمله مسـکن اجتماعی
وجـود دارد ،ریسـک عمـده ای بـر سـر موفقیـت دولـت در
اجـرای ایـن طـرح اسـت.
از منظـر خـرد ،موضـوع ترغیـب سـاکنان بافـت هـای
فرسـوده دربـاره ورود بـه ایـن طـرح ،محـل تامـل دیگـری
اسـت .قطع ًا بخـش قابـل توجهـی از سـاکنان ایـن مناطق
را اقشـار ضعیـف و محروم تشـکیل مـی دهنـد،در صورتی
کـه ایـن اقشـار بـا توجـه بـه وضـع معیشـتی خـود ،امـکان
مشـارکت در ایـن طـرح را نداشـته باشـند ،موفقیـت ایـن
طـرح دچـار خدشـه خواهـد شـد .مشـکل تامیـن هزینـه
اجـاره موقـت علاوه بـر وام قـرض الحسـنه و نیـز تامیـن
سـرمایه مـازاد بـر وام مشـارکت مدنـی بـرای سـرمایه
گـذاری در سـاخت واحـد مسـکونی ،مـواردی اسـت کـه
بـه نظر مـی رسـد مشـارکت ایـن اقشـار را در طـرح ضعیف
خواهـد کـرد.
موضــوع دیگــر مربــوط بــه بحــث برداشــت یــک میلیــارد
دالر از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای اجــرای ایــن
طــرح اســت .اساســ ًا بــه نظــر مــی رســد ایــن اقــدام بــا
فلســفه وجــودی ایــن صنــدوق بــرای جداســازی بودجــه
دولــت از نفــت در تعــارض اســت .چــرا کــه قــرار بــر ایــن
بــوده اســت کــه ایــن صنــدوق تبدیــل بــه قلــک طــرح هــای
عمرانــی دولــت نشــود .همچنیــن در خصــوص اثــرات
تورمــی تبدیــل ریالــی منابــع ایــن صنــدوق ،هنــوز بــه
طــور دقیــق نمــی تــوان حــدس زد ایــن تصمیــم چگونــه
بــا سیاســت گــذاری صــورت گرفتــه مبنــی بــر خــروج غیــر
تورمــی مســکن از رکــود ســازگار خواهــد بــود.
در مجمــوع بــه نظــر مــی رســد در شــرایطی کــه بــا فقــر
طــرح هــای مداخلــه ای دولــت در حــوزه مســکن مواجــه
هســتیم ،اجــرای ایــن طــرح ولــو بــا ســرعت ابتدایــی کــم
امــا بــا مبنــای درســت ،مــی توانــد سرمنشــأ تحــوالت
بــزرگ تــر در ســال هــای آینــده باشــد .مشــروط بــر ایــن که
دولــت الاقــل در اجــرای ایــن طــرح ،اقــدام جــدی و فراتــر
از سیاســت هــای پیشــین را کــه محــدود بــر افزایــش وام
بــود ،صــورت دهــد.

سوال  108نماینده از رئیس جمهور درباره موسسات مالی به هیئت
رئیسه ارجاع شد
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سومین سوال از روحانی ،این بار شاید در صحن علنی مجلس
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی
تقاضای  ۱۰۸نماینده مجلس برای سوال از رئیسجمهور
درباره بررســی وضعیت ســپرده گذاران موسسات مالی و
اعتباری گفت :با توجه به قانع نشــدن ســوال کنندگان از
پاسخهای نمایندگان رئیسجمهور ،کمیسیون اقتصادی
ســوال را به هیئت رئیســه ارجاع داد.ســید فرید موســوی
در گفتوگو با ایســنا ،در توضیح جلســه دیروز کمیســیون
اقتصــادی درباره بررســی ســوال از رئیسجمهــور گفت:
تعدادی از نمایندگان سوالی درباره موسسات پولی و بانکی
و موسســات غیرمجــاز از رئیسجمهــور مطــرح کردند که
دولت این سوال را از نظر شکلی وارد نمی داند چون معتقد
است این سوال قبال مطرح شده است و برخی از نمایندگان
امضایشانراپسگرفتهاند.ویافزود:همچنینباتوجهبه
ارائه گزارشی از کمیسیون اقتصادی درباره تخلفات بانک
مرکزی با اســتناد به مــاده  ۲۳۶به قوه قضاییــه و مباحث
مطرح شده معتقد بودند که دیگر این سوال وجاهتی برای
طرح ندارد .این مــوارد را پیش از این به کمیســیون ارجاع
داده بودند که کمیســیون نیــز موضوع را بــه اطالع رئیس
مجلس رساند .رئیس مجلس دستور داد که به دلیل جدید
بودن سوال و حسب ماده  ۱۲۱آییننامه داخلی باید مجدد
سوال در کمیسیون اقتصادی بررسی شود .موسوی اضافه
کرد :براین اساس امروز کمیسیون اقتصادی در جلسهای
با حضور نمایندگان رئیسجمهور سوال را مورد رسیدگی
قرار داد که به دلیل قانع نشدن ســوال کنندگان ،گزارش
جلســه به هیئت رئیسه ارجاع شــد.علیاکبر کریمی عضو
هیئت رئیسه کمیســیون اقتصادی مجلس نیز درباره این
جلسه به ایسنا گفت :یک سوال دیگر از رئیسجمهور درباره
مسائل اقتصادی و ارز مطرح است که هنوز کمیسیون وارد
بررسی آن نشده است.
▪امیری :سوال از رئیس جمهور قابلیت رسیدگی در
مجلس را ندارد

در همین حال معاون پارلمانی رئیس جمهور ،توضیحاتی
درباره نشست دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس و سوال
از رئیــس جمهور مطرح کرد .حســینعلی امیــری در گفت
وگو با خبرگزاری خانه ملــت ،گفت :پیــش از این تعدادی
از نماینــدگان مجلس شــورای اســامی از دولت ســوالی
دربــاره موسســات مالــی مجــاز غیرمنضبط و موسســات
مالی غیرمجاز مطرح کردند که نمایندگان رئیس جمهور
به این سوال و ســوال دیگری که درباره مســائل اقتصادی
کشــور بود پاســخهایی به نمایندگان ارائه دادنــد .معاون
پارلمانی رئیس جمهور با بیان این که در  26بهمن ســال
 96نماینــدگان رئیس جمهور برای پاســخ به ســواالت در
جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند ،افزود :در هر دو
سوال قبلی توضیحات نمایندگان رئیس جمهور به گونهای
بود که توانست تعداد زیادی از نمایندگان را از ادامه سوال

منصرف کند ،یعنــی نمایندگان از توضیحــات نمایندگان
رئیس جمهور قانع شده و آن دو سوال از حد نصاب قانونی
که در قانون اساسی و ماده  212آییننامه داخلی مجلس
تعیین شده افتاد و در نتیجه از فرایند رسیدگی خارج شد.
امیری با بیان این که بار دیگر سوال سومی از رئیس جمهور
مطرح شده که در واقع همان سوال اول و دوم است ،یادآور
شــد :دولت از لحاظ حقوقی معتقد است که با توجه به این
که سوال سوم همان سوال اول و دوم بوده و قبال نمایندگان
رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی
درباره این محورهای ســوال مطرح کردهاند و منجر به این
شده که دو سوال قبلی از حد نصاب بیفتد ،بنابراین سوال با
همان مختصات مجدد در مجلس قابلیت رسیدگی ندارد.
▪پور ابراهیمی :سوال سوم مشابه است ،اما براساس
آیین نامه در دستور کار قرار دارد

در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم
گزارش نهایی این کمیسیون درباره بررسی سوال از رئیس
جمهور به هیئت رئیسه مجلس تا فردا خبر داد .محمدرضا
پورابراهیمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره
مشابهت ســوال ســوم با ســواالت قبلی که مورد اعتراض
دولت بــود گفت :پیــرو نامــه ســوال نماینــدگان از رئیس
جمهور درباره ســامان دهی موسسات مالی و اعتباری که
به امضــای  108نماینده مجلس رســیده بود کمیســیون
اقتصادی دیروز با حضور نماینــدگان دولت اقدامات الزم
را انجام داد ،هرچند که محور سوال با سوال نمایندگان از
رئیس جمهور در سال گذشته مشابه بود اما براساس آیین
نامه سوال در دستورکار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
پورابراهیمی افزود :بخشی از اقدامات صورت گرفته برای
ســامان دهی وضعیت ســپرده گذاران موسسات مالی در
جلســه امروز کمیسیون تشــریح شــد و نکته ای که مطرح
شد براین اساس بود که بخش زیادی از  98درصد سپرده
گذارانی که دولت می گوید مطالبات شــان تســویه شــده
اعالم می کنند هنوز در دریافت کل ســپرده های شــان با
مشکل روبه رو هستند.
وی ادامــه داد :مقرر شــده بود ســامانه ای جامع از ســوی
بانک مرکزی راه اندازی شــود تا جزئیات تســویه حســاب
با ســپرده گذاران موسســات مالــی قابل رؤیت باشــد ؛اما
متاســفانه این ســامانه هنوز عملیاتی نشــده است .رئیس
کمیســیون اقتصــادی مجلس ،گفت :بحث ســقف میزان
تســویه های صورت گرفتــه در خصوص مطالبات ســپرده
گــذاران موسســات مالــی نیز در جلســه بررســی شــد که
مشخص شــد هنوز ســقف تعیین شده برای تســویه بیشتر
نشده است در هر صورت مقرر شد وزارت اطالعات گزارشی
درباره ارزش دارایی های هر یک از موسســات مالی اعالم
کند تا مشــخص شــود بانک مرکزی چه میزان اعتبار برای
پرداخت های مازاد بر سقف در دست دارد.

نتایج نشست کمیسیون صنایع مجلس با خودروسازان درباره
افزایش قیمت ها

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• از مسئوالن محترم خواهشمندم نظارتی بر نیروهای
شرکتی داشته باشند .بنده با  17سال سابقه کار
بیمه  25روزه برایم رد می شود .هیچ گونه امنیت
شغلی نداریم.
••شرایط سنوات تحصیلی شهریه دانشجویان توسط
وزارت علوم و دانشگاه ها برای درآمدزایی بیشتر از
جیب دانشجویان بیکار است.
••از وزیر آموزش و پرورش بپرسید چرا با گذشت یک
سال هنوز پاداش بازنشستگان  96پرداخت نشده؟
نکند منتظر انتخابات بعدی هستند!
••کشور ما تجربه انتقال آب از عمان را ندارد ،حداقل
از مهندسان با تجربه دیگر استفاده کنید!
••هدف آمریکا از حمایت صهیونیست ها تسلط بر آسیا
و اروپاست که یک نوع استثمارپذیری به شیوه جدید
است .فردا اروپا و آسیا را بله قربان گوی خود می کنند.
بهترین روش مبارزه با استثمار پیشرفت علمی و تولید
و اشتغال و حمایت از کاالی داخلی است.
••برای گرفتن وام به یک بانک مراجعه کردم و چون
کارمندم گردش سه ماهه آخر فیشم را از بانک قوامین
درخواست کردم و به دلیل این که گردش پنج برگ شد
 500تومان دریافت کردند .با این برگ  100تومان
مشکلی ندارم ولی برای ارائه به بانک گفتم انتهای آن
را باید مهر شعبه بزنید ،در شعبه گفتند فقط به خاطر
آن مهر هفت هزار تومان باید پرداخت کنید ولی بانک
ها و موسسات دیگر اعالم می کنند آن پول نباید گرفته
شــود .با بازرسی قوامین هم چند بار تماس گرفتم
جواب ندادند.
••آقــای روحانی من  62سالمه و از کــار افتاده ام.
همسرم بیماری قلبی و فشار خون دارد .سرپرست دو
نوه یتیم و پسر  12ساله خودم هستم .مستاجرم با 90
هزار تومان حقوق کمیته و دو تا بچه مدرسه ای ،چه کار
کنم شرمنده خانواده نباشم؟!
••دربــاره دستگیری قاتل شرور (وحید-م) متعجبم
که چطور با توجه به حمله با قمه به ماموران نیروی
انتظامی در موقع دستگیری بعد از یک ماه و نیم آزاد
شده؟!
••چرا باید یک نیروی رادیولوژی استخدام شرکت
نفت دولتی دو برابر همان نیروی رادیولوژی در وزارت
بهداشت حقوق و پــاداش بگیرد؟ بماند که کــار در
وزارت بهداشت  10برابر سنگین تر است.
••چرا برخی معلمان ریاضی آموزش و پرورش برای
تدریس این درس برای دانش آموزان تسلط کافی و
قدرت مناسب تجزیه و تحلیل و تشریح آن را ندارند؟
••برگزاری جشنواره های رنگارنگ مثل جشنواره

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی
با اشــاره به این کــه به گفتــه جهــرودی مدیرعامل ســایپا
 ۱۱هزار نیروی مازاد در شرکت ســایپا وجود دارد ،گفت:
خودروسازان خواهان افزایش بیش از 9/6درصدی قیمت
هســتند .رضا انصــاری در گفتوگو با فارس دربــاره نتایج
جلسه خودروسازان با کمیســیون صنایع و معادن مجلس
شــورای اســامی گفت :مهم ترین بحث خودروسازان در
این جلسه افزایش قیمت تمام شده خودرو بود و این که اگر
قیمت خودرو افزایش نیابد ،قطعا بــا ضرر هنگفتی مواجه
خواهنــد شــد .عضو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس
شورای اســامی افزود :در این جلســه مدیرعامل شرکت
سایپا اعالم کرد که در صورت افزایش نیافتن قیمت خودرو
این خودروسازی با ضرر  4هزار و  700میلیارد تومانی در
سال  97مواجه میشود.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که
افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد ،گفت :کمیسیون
صنایع مجلس با افزایش غیرمنطقی خودرو مخالف است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مجوز وزیر صنعت به
خودروســازان برای افزایش  9.6درصدی قیمتها آیا باز
هم خودروسازان خواهان افزایش قیمت بیشتری هستند،
گفت :بله ،خودروسازان دنبال افزایش قیمتی بیش از این

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه های دولت برای فقرزدایی:

تمرکز دولت بر زدودن چهره خشن فقر از جامعه است
معاون اول رئیس جمهور ،دیروز در جلســه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از برنامه
های تدوین شده برای کاهش فقر گفت :در جامعه اسالمی
ایران،مشاهدهچهرهخشنفقرواینکهافرادیسرگرسنهبر
بالینبگذارندغیرقابلتحملاستومهمترینخدمتیکهما
بایددراینزمینهانجامدهیمتمرکزهمهتالشهابرایزدودن
چهره خشن فقر از جامعه است .به گزارش ایسنا ،معاون اول
رئیس جمهور افزود :ســال گذشته تصمیم گرفتیم که برای
مقابله با فقر ،افرادی که درآمد آن ها پایین تر از سقف تعیین
شدهباشدبتوانندمابهالتفاوتدرآمدخودراازدولتدریافت
کنند و برای این منظور  7000میلیارد تومان درنظر گرفته
شد .وی از وزارت کار خواست دقت کافی را برای شناسایی

اینگونهافرادانجامدهندوپسازشناساییبهتوانمندسازی
آنان و پرداخت مابه التفــاوت درآمد اقدام کنند .جهانگیری
همچنین با تاکید بر ضرورت تامین مســکن و ایجاد اشتغال
برای مددجویان و اقشــار کم درآمد جامعه ،تصریح کرد :در
موضوع آموزش این افــراد باید به این نکته توجه شــود که در
رشته هایی تحصیل کنند که بتوانند پس از فارغ التحصیلی
یا گذراندن دوره های آموزش فنی و حرفــه ای وارد بازار کار
شده و خودشان به افرادی کارآفرین تبدیل شوند .وی ادامه
داد :دولت در تالش است برای افزایش رفاه عمومی جامعه،
اقتصاد کشور را بزرگ کند و این یکی از سیاست های اصلی
دولت اســت که با بزرگ کردن اقتصاد ،درآمد ســرانه و رفاه
عمومیجامعهراارتقادهد.

طبق اعالم مرکز آمار؛

بیشترین آالیندگی از دی اکسید کربن متعلق به نیروگاههاست
ازکلانتشارآالیندهگازدیاکسیدکربن( ۵۸۶میلیونتن)،
 ۶۰درصد به گاز طبیعی ۱۵،درصــد به نفت گاز (گازوئیل)،
 ١١درصدبهبنزینو ٩درصدبهنفتکورهاختصاصدارد.
به گزارش مرکز آمار ایران ،بر اساس ســالنامه آماری کشور
(آخرین سال  ،)١٣٩۵میزان انتشار گاز آالینده دیاکسید
کربن ( )co2در کشــور در ســال  ۵۸۶ ،۱۳۹۴میلیون تن
بوده است که  ٣٠درصد آن از نیروگاههای تابع وزارت نیرو،
بخش خصوصــی و صنایع بــزرگ ۲۵ ،درصــد آن از حمل و
نقــل ۲۴ ،درصــد آن از بخش خانگــی ،تجــاری و عمومی و

 ۱۶درصد آن از بخش مصرف انواع سوخت در صنعت بوده
اســت .از کل انتشــار آالینــده گاز دی اکســید کربن (۵۸۶
میلیون تــن) ۶۰ ،درصد به گاز طبیعــی ۱۵ ،درصد به نفت
گاز (گازوئیل) ١١ ،درصد بــه بنزین و  ٩درصد به نفت کوره
اختصــاص دارد .از کل  ۶۰درصــد آالینده گاز دی اکســید
کربن ( )co2ناشی از گاز طبیعی در کشــور ( ۳۵۱میلیون
تن)  ۳۶درصــد متعلق به نیروگاههــا ٣٣ ،درصد به مصرف
انواع سوخت خانگی ،تجاری و عمومی و  ٢٣درصد به بخش
صنعت تعلق دارد.

آیگپ ،

نوجوان خوارزمی که استعدادکش است و معلمان و
اولیا و صاحب نظران به آن نقد دارند و فقط جیب عده
ای را پر و هزینه ای گزاف به آموزش و پرورش تحمیل
می کند چه معنایی دارد؟
••بــیــمــارســتــان آشــخــانــه متخصص زنـــان نـــدارد.
خواهشمندم مسئوالن رسیدگی کنند.
••طرح تعطیلی زمستانی مدارس اشتباه آشکار است
زیرا کل سال تحصیلی  9ماه است ولی عمال هشت
ماه است ،در اردیبهشت امتحانات تمام می شود و
از این هشت ماه حدود دو ماه تعطیالت عید نوروز و
 ...است ،می ماند شش ماه .حال اگر زمستان را هم
به علت سردی ،بارندگی ،یخ بندان ،لغزندگی و ...
تعطیل کنند زمان کافی برای تدریس باقی نمی ماند!
بهتر است تعطیلی روزهای سرد و بارندگی را به عنوان
تعطیلی زمستانی بدانند.
•• لطفا تعداد ابــاغ های آقــای اکبر والیتی را چاپ
کنید.
••چرا بعضی از جوان ها حرمت این روزهای عزیز را
رعایت نمی کنند و راحت در کوچه و خیابان سیگار
می کشند و هیچ برخوردی هم با این افراد نمی شود؟
•• سخنان سعید حجاریان که در صفحه  9چاپ کرده
اید ارزش حداقل یک تیتر کوچک در صفحه اول را
نداشت؟!
•• 26سال پیش خدمت سربازی ام را در شهر زاهدان
گذراندم .دیروز که بعد از این همه مدت برای انجام
کاری به زاهدان رفته بودم جاده اصلی این شهر هنوز
دو طرفه است که بسیار خطرناک است .چرا مسئوالن
بــه فکر ایــن جــاده و اســتــان سیستان و بلوچستان
نیستند؟ نمایندگان از خواب بیدار شوند.
••همراه اول رو شارژ می کنی ،دو تا پیامک می فرستی
برای انجام کاری ،سریع پیامک میاد موجودی شما
کمتر از  400تومان است! شما مردم رو چی فرض
کردید!!
•• 23سال پیش زمان عقد به خانم ام قول دادم روزی
با یکدیگر به زیارت و دیدار رهبر معظم می رویم .با
خودم گفتم هر سال رهبرم با تعدادی از جانبازان
دیدار دارد و باالخره روزی این سعادت نصیب ما نیز
می شود اما در این سال ها نتوانستم به قولم عمل کنم.
لطفا برایم دعا کنید بلکه بیشتر از این شرمنده خانم
صبورم نشوم( .جانباز  70درصد)
••یکی از آشنایان می گفت برای پسرش از  10جایی
که زنگ زده هشت نفر ســوال و جــواب می کردند و
بدبین بودند و دلیل آن را دروغ و ریای بعضی از مردم
می دانستند!

••کارمندان رده پایین سازمان بهزیستی حقوق بسیار
پاپینی دارند حتی از آموزش و پرورش هم کمتر می
گیرند .با وجود کار بسیار سخت وعده ها همچنان
محقق نشده!
••از میوه و تره بار گرفته تا لوازم خانه و خودرو همه
اقالم حداقل  20درصد گران شده آن وقت چطور تورم
را  8درصد محاسبه می کنند؟
••امسال خبری از مرخصی زندانی ها برای ماه رمضان
نیست؟
••آقای روحانی نمی خواهد بروید از تیم ملی که هیچ
هنری ندارند و میلیاردی پول می گیرند قدردانی
کنید .به فکر مردم باشید که یک کیلو کاهو پنج هزار
تومان شده .مردم چگونه این را هضم کنند؟ حداقل
معمای پیچیده گرانی را حل کنید.
••ما پزشکان عمومی در بدترین منطقه آب و هوایی
در خــاش سه میلیون و  400می گیریم .آن وقت
کارمندان پشت میز و زیر کولر شش میلیون تومان!
این درست است؟
••فهرست نهایی کی روش به جام جهانی روسیه را
که بازیکنان استقالل دو برابر بازیکنان پرسپولیس
هستند ،به طــرفــداران تیم بــزرگ استقالل تبریک
می گویم.
••یــک بــنــده خــدایــی پیامک داده مــن مــاهــی شش
میلیون حقوق می گیرم ،چند روز است عده دیگری از
هموطنان گیر دادند از کجا می گیری؟ چرا این مبلغ
را می گیری؟ شاید ایشان منظورش شش میلیون ریال
بوده؟! شاید هم از ژن برتر برخوردارند؟
•• از هزینه های ازدواج برخی آقایون داخلی هم بگید!
••پدرم بازنشسته بیمه طالیی آموزش و پرورش است
و  30سال خدمت کرده ،حقوقش ماهیانه یک میلیون
و  600هزار تومان است هم اجاره نشین هستیم و هم
قسط داریم!
•• از هزینه ازدواج گفتید از اینم بگید که پرنس با کسی
ازدواج کرده که ازش بزرگ تره ،یک بار ازدواج کرده
تازه از همه مهم تر موها و چشماش تیره است!
••چرا سازمان وظیفه عمومی پیگیر تقلب های انجام
شده توسط افراد برای معافیت از خدمت و مجازات آن
ها در ایام گذشته نیست؟
••مبلغ اجاره ای که صاحب خانه ها برای مستاجران
تعیین می کنند خیلی ناعادالنه و دور از انصاف است.
نهاد قانون گذار نظارت کند .البته اگر نهادی باشد
که نظارت کند!
••چرا مسئوالن به فکر سن بازنشستگی روستاییان
نیستند که از  60به  65سال افزایش یافته است؟





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

سایپا  :قیمت ها افزایش نیابد زیان  4700میلیاردی متحمل می شویم!

رقم هستند ،ولی کمیسیون صنایع مجلس مخالف است.
انصاری بیــان کــرد :بنابراین برای رســیدن به مشــکالت
خودروســازان مقرر شــد تا کمیتــهای متشــکل از اعضای
کمیســیون صنایع مجلس و خودروســازان تشکیل شود و
سازمانحمایتازحقوقمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
هم آنالیز دقیقی از نتایج جلسات این کمیته و قیمت خودرو
داشته باشد.
وی گفت :براین اساس مقرر شــد تا در جلسه دیگری که با
حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت برگزار میشود ،گزارش
کمیته از طریق کمیسیون مطرح شود و در آن جا به صورت
دقیقتــری به مســائل ،مشــکالت و قیمتگــذاری خودرو
پرداخته شود.
وی در پاســخ به ســوال خبرنــگار فــارس دربــاره  90هزار
خودروی احتکار شده توسط دو خودروساز داخلی و این که
در جلسه خودروسازان در این باره چه پاسخی دادند ،گفت:
این بحث در جلسه مطرح نشد و در ظاهر مستنداتی برای
ارائه وجود نداشــت .نماینده داراب و زرین دشــت اســتان
فارس در مجلس گفت  :مدیرعامل این شرکت رسما در این
جلســه اعالم کرد که حــدود  11هزار نیروی مــازاد در این
شــرکت وجود دارد که این تعداد نیروی مــازاد هزینه تمام
شده تولید را افزایش داده اند.
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80.7

دزدیده شدن دختر  18ساله در تبریز
ماجرای دزدیده شدن دختر
 18ساله تبریزی و انتشار
گسترده ویــدئــوی دوربین
مــداربــســتــه کــه چگونگی
آن را نشان م ـیدهــد ،روز
گذشته موجی از واکنشها را در فضای مجازی
به همراه داشت .دختر  18ساله که گویا از سوی
خواستگارشدزدیدهشدهبودخیلیسریعآزادشد.
کاربریدراینبارهنوشت«:برخیمعتقدندگویااین
یک رسم غلط بوده که اکنون منسوخ شده و وجود
ندارد اما به نظر میرسد ربایندگان میخواستند با
اینکارخانوادهدختررابهازدواجراضیکنند.گویا
درگذشتهبرسراینرسمغلطقتلهایناموسیهم
نهای
رخدادهاست».وکاربردیگرینوشت«:دوربی 
مدار بسته امروزه خیلی از ناهنجاریها را به تصویر
میکشندودررفعآنناهنجاریهاکمکمیکنند».

23.5

وقتی سواحل فلوریدا آبرویمان را خرید!
تصویر روز نشنال جئوگرافی که مربوط به ریختن
آشغال در سواحل فلوریداست روز گذشته توجه
بسیاریازکاربرانایرانیرابهخودجلبکرد.برخی
ازکاربرانباتاسیبهاینتصویرنوشتند«:ایننشان
میدهدکهبیفرهنگیوریختنآشغالدرسواحل
و طبیعت فقط مربوط به ما نیست و متاسفانه بشر
همیشه و همه جا برای طبیعت خطرناک است».
و کاربر دیگری نوشت« :خصلت بشر بیمهری به
طبیعت است و این مربوط به این کشور و آن کشور
نیست .نباید هیچوقت این مسئله را به فرهنگ
نسبتداد».

36.4

غذاخوردندردسرسازدیپلماتپاکستانی!
ویدئوی غذا خوردن عجیب
ی ــک دیــپــلــمــات پــشــت سر
رئیسجمهور کشورمان در
کنفرانس سران کشورهای
اسالمی در ترکیه با شایعه
ایرانی بودن آن دیپلمات بالفاصله ترند شبکههای
اجتماعیشد.البتهخیلیزودبعدازانتشارگسترده
اینویدئومشخصشدایندیپلماتپاکستانیبوده
است .کاربری درباره این اتفاق نوشت« :در عجبم
کهاینشبکه«منوتو»چرااینقدراحمقانهدشمنی
میکنه .اصال حواسشون نیست که وقتی روحانی
داره صحبت میکنه چرا اون دیپلمات باید گوشی
ترجمه بــذاره؟! معلومه ایرانی نیست ».و کاربری
هم یادآور شد« :حاال این طفلک چه گرسنه بوده که
نتونستهتاآخرکنفرانسصبرکنه!»

18.3

15.9

هاواییهمچنانمیسوزد!
بعد از گذشت چند روز از
فــوران آتشفشان کیالویا در
هاوایی و جــاری شدن مواد
م ــذاب بــه ســوی شهر هنوز
هاوایی در مواد مذاب میسوزد! اتفاق تلخی که با
انتشار ویدئوهای هوایی از ایــن منطقه تلخیاش
بیشترنمایانمیشود.کاربریدرخصوصاینویدئو
نوشت«:وضعیتوحشتناکیه.فیلمهایبیشترازاین
منطقه نشون میده مردم همه از شهر رفتن و شهر
دارهتوسطموادمذاببلعیدهمیشه».وکاربردیگری
نوشت« :راستی راستی حاال با این مواد مذاب چکار
میخوانبکنن؟»

تهدید ترامپ به روش امام جمعه سوادکوه
ویدئویتهدیدترامپتوسط
امــام جمعه ســوادکــوه روز
گذشته در فضای مجازی
منتشر شــد و مـــورد توجه
کــاربــران ق ــرار گــرفــت .در
این ویدئو ایشان عالوه بر آن که به زبان انگلیسی
رئیسجمهور آمریکا را در قبال سیاستهایش
تهدید میکند ،خــود نیز آن را به فارسی برای
نمازگزاران ترجمه میکند .او میگوید« :آقای
ترامپ! این قدر در کار ما فضولی نکن .تو خیلی
ضعیفتر از آنی که بتوانی علیه ما کــاری بکنی
و »...کاربری در این باره نوشت« :حاال نمیشد به
انگلیسی نمیگفت .این کارا چیه سر نماز؟!» و
کاربر دیگری در تعریف از عملکرد ایشان نوشت:
«اتفاقا به نظر من کار خیلی خوبی کرده .این نشان
ازتسلطایشانبهزبانانگلیسیداره».

18.3

پایان اینیستا در نوکمپ تنهایی
ستاره بارسا بعد از بازی با سوسیهداد در نوکمپ،
درستزمانیکهاستادیومخالیشدهبودونورهای
ورزشگاهروبهخاموشیبود،درمیانهمیداندقایقی
راتنهانشستوبهتمامخاطراترویاییاشدربارسا
فکرکرد.اینیستاکهفصلآیندهرادرآسیایشرقی
توپ خواهد زد ،سوژه قاب تصویر عکاسان حاضر
در نوکمپ قرار گرفت .کاربری با انتشار این عکس
درفضایمجازینوشت«:دیگهاسطورههاییمثل
اینیستا و بوفون و ژاوی پیدا نخواهند شد ».و کاربر
دیگری نوشت« :به نظر من که دارن واســه فیلم
مستندزندگیاینیستااینتصاویررومیگیرن.واال
توورزشگاهخالیعکاسکجابود؟!»
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