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مجلس به دنبال اجرای وعده ای که دولت
عملی نکرد
بحران هــای ارزی در ماه های اخیر ،فشــار افــکار عمومی
را بــرای تغییــرات در کابینه و مواجهــه فعال و چابــک تر با
تغییرات اقتصادی و به ویژه حمالت اقتصادی آمریکا که از
درون وزارت خزانه داری این کشــور فرماندهی می شــود،
برانگیخت .کار به جایی کشید که به عنوان مثال ،واعظی،
رئیــس دفتر رئیس جمهــور ،ششــم تیرماه ،بــه صراحت از
تغییــرات در کابینــه دولــت با هــدف پویایی ســخن گفت.
جهانگیری معــاون اول دولت نیــز نهم تیرماه ،در پاســخ به
سوالی درباره تغییرات احتمالی در کابینه ،نظر مثبت خود
را تلویح ًا بیان کرد و افزود ... :فکــر میکنم تغییر میتواند
یک ظرفیت و روحیه جدید به سیســتم دولت بدهد ،گاهی
به علت تغییر سیاستها و شــرایط باید در هیئت دولت نیز
یک جابه جایی و تغییر اتفاق بیفتد .اما به هرحال شــخص
رئیسجمهــور باید در ایــن زمینه به جمعبندی برســد .اما
خود دکتــر روحانی در ســخنانی در جمع مدیــران دولت،
ایستادگی (در مقابل فشــارهای دشمن) را مستلزم تحقق
یک شرط دانســت و گفت« :امروز باید به فکر تغییر شرایط
باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر
فکر جدید و نویی استقبال و همه افکار و اندیشهها را دعوت
به همکاری کنیم».
با همه این اوصاف ،همــگان منتظر تغییر و تحول در کابینه
دولت بودند تا در اولیــن گام ،دولت پایبندی خود به تحول
اوضاع نابه سامان اقتصادی را نشان دهد .روزنامه خراسان
در گزارشی در  23تیرماه امســال ،ضمن بررسی اجمالی
کارنامه مــردان اقتصادی دولت ،به تحلیــل دالیلی که می
تواند ناظر به تغییر مــردان اقتصادی دولت از قبیل ســیف
(رئیس کل سابق بانک مرکزی) ،کرباسیان (وزیر اقتصاد)،
شریعتمداری (وزیر صمت) ،نوبخت (رئیس سازمان برنامه
و بودجه) و ربیعی (وزیر سابق کار) باشــد ،پرداخت .با این
حال ،به دالیلی کــه معلوم نیســت ،دولت ،ایــن موضوع را
مسکوت گذاشت .به طوری که در نهایت ،رئیس کل بانک
مرکــزی ،تنها با اتمام دوره ریاســت خود بــر بانک مرکزی،
اتوماتیک وار از چرخــه مدیریت بانک مرکزی حذف شــد.
نوبخت نیز سمت سخنگویی دولت را واگذار کرد و به جای
اصلی خود در سازمان برنامه بازگشت!اقداماتی که بیشتر
نمادین وناقص بودتاعملیاتی و اجرایی.
اما به نظر می رسد مجلس ،قصد اتمام آن چه را دولت نیمه
کاره رها کــرد ،دارد .به عنــوان مثال ،همین چنــد روز قبل
استیضاحربیعیوزیرکار(هرچندباماجراهاییهمراهبود)،
منجر به برکناری او از وزارت یکی از بــزرگ ترین وزارتخانه
های دولت شد .پس از این اقدام و با توجه به طرح سوال 80
تن از نمایندگان از رئیس جمهور ،احتمال این می رفت که
موضوع استیضاح وزیران دیگر منتفی شود .چرا که ممکن
استاینرویهباعثبروزاختالفاتیبینقوایمقننهومجریه
شود .اما این گونه نشد و استیضاح کرباسیان پیگیری شد.
هر چند تــاش های کرباســیان در رســیدگی بــه وضعیت
اورژانسی اقتصاد کشــور در هفته های گذشته قابل چشم
پوشــی نیســت ،اما به نظر صاحب نظران ،ایــن اقدامات آن
قدر کالن نبوده که بتواند به درمان ریشه های اقتصاد کشور
منجرشودوهماینکبهنظرمیرسددرتقسیمکاریناگفته،
عم ً
ال مغز افزار اقتصادی کشــور به جــای وزارت اقتصاد ،به
ســازمان برنامه و بودجه منتقل و این تعــارض منجر به بروز
ناهماهنگی هایی میان تیم اقتصادی دولت شده است.
اکنون الزم اســت که با توجه به تعلل دولــت در اصالح تیم
اقتصادیکابینه،مجلساقدامناقصدولتراباتغییربرخی
دیگر از وزیران از جمله وزیر صنعت کامل کند تا اعتماد مردم
و فعاالن اقتصادی بــه دولت به عنوان محــور فعالیت های
اقتصادی باز گردد.
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وزیربهداشت:تا من هستم طرح تحول سالمت
تغییر نمی کند
وزیر بهداشت در پاسخ به ســوالی در خصوص بازنگری و
ادامه طرح تحول سالمت در ســال جدید گفت :تا زمانی
که مــا هســتیم  ،تغییــری در کلیــات طــرح ایجاد نشــده
ونخواهد شــد .معتقدیم این حداقــل کاری بود که دولت
یا به طور کلی نظام برای ســامت مردم انجام داد .ســید
حسن قاضی زاده هاشمی در آستانه روز پزشک در گفت
وگو با ایران ضمن بیــان این مطلب ادامــه داد :مطالبات
انباشــتهای از طرف مردم برای دریافت خدمات بهتر در
حوزه بهداشــت و درمان وجود داشــت .زمانــی که کار را
شــروع کردیم به معنای واقعــی کلمه در حوزه ســامت،
دارو و تخــت بیمارســتانی بحــران داشــتیم .چه مــا و چه
هر کــس دیگری اگــر در ایــن وزارتخانــه بود باید دســت
به تغییرات گســتردهای مــیزد .دولت به بخشــی از این
مطالبات انباشته پاســخ مثبت داد اما بعضیها بدعهدی
کردند ،میتوانســتند بهترعمل کنند شــاید هم مجموعه
دولت فکــر کردند ایــن کار را بایــد برای یک ســال انجام
دهند ،در حالی که خدمات سالمت باید در طول زمان در
اختیار مردم قرار بگیرد .وی خاطرنشان کرد :به نظر من
تغییری در کلیات طرح ایجاد نشده ونخواهد شد تا زمانی
که ما هســتیم .تالش و ماندن مان به این دلیل اســت که
بتوانیم به یک حداقلی دست پیدا کنیم.
▪طرح تحول سالمت به «اصالح» نیاز دارد

این اظهــارات وزیــر بهداشــت در حالی اســت که شــرایط
کنونی طرح تحول ســامت با وجود پیشرفت هایی در این
حــوزه  ،نیازمند انجــام برخــی از اصالحات اســت .به ویژه
درحوزه هایی چــون درمــان و کنترل بیماری هــای واگیر
 ،افزایش امید به زندگــی  ،کم کردن هزینه هــای مردم در
بخش بهداشــت و درمان  ،وضعیت نامناسب دسترسی به
تجهیــزات پزشــکی و دارو به خصــوص داروهــای بیماران
خاص  ،کسری تخت های بیمارستانی ،کم رنگ بودن توجه
به پیشگیری  ،همکاری نکردن بیمه های پایه و تکمیلی که
عمال باعث شــده تا برخی از خدمات درمانی تحت پوشش
قرار نگیرند یا حتی دریافت زیرمیزی توســط پزشــکان که
همچنان وجود دارد.

انتشارات انقالب اسالمی منتشر کرد

صلح امام حسن(ع)؛ پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ

کتاب «صلح امام حســن؛ پرشــکوهترین نرمش قهرمانانه
تاریخ» از ســوی انتشــارات انقالب اســامی منتشر شد.
به گــزارش پایــگاه دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبــر انقالب،
اصــل این کتــاب با عنــوان «صلح الحســن» ،تألیــف عالم
جلیلالقــدر «شــیخ راضــی آلیاســین» از علمــای حوزه
نجــف بــوده اســت کــه در ســال  ۱۳۴۸هـــ.ش توســط
حضرت آیــتا ...خامنــهای در ســن  30ســالگی ترجمه
شــده اســت .ایشــان در مقدمه کتاب ،انگیزه خویش را از
ترجمه کتاب اینگونه بیان میکننــد« :اینک که با فراهم
آمدن ترجمــه این کتــاب پــر ارزش و نامــی ،جامعترین و
مســتدلترین کتــاب دربــاره «صلــح امام حســن(ع)» در
اختیــار فارســیزبانان قرار میگیــرد ،اینجانــب یکی از
آرزوهــای دیرین خود را بــرآورده مییابم و جبهه ســپاس
و شــکر بر آســتان لطف و توفیق پروردگار میسایم .پیش
از این که به ترجمــه این کتــاب بپردازم ،مدتهــا در فکر
تهیــه نوشــتهای در تحلیل موضــوع صلح امام حســن(ع)
بــودم و حتی پــارهای یادداشــتهای الزم نیز گــرد آورده
بودم؛ ولی ســپس امتیازات فراوان این کتــاب ،مرا از فکر

نخســتین بازداشــت و به ترجمه ایــن اثر ارزشــمند وادار
کرد ».این کتاب ،با پیام جدیدی که در بر داشت و تأثیری
که میگذاشت ،مورد حساســیت رژیم بود .چاپ و انتشار
آن که با ســختیها و موانعی مواجه بود ،به انجام نرسید،
مگــر با تــاش و پیگیــری مجاهــد انقالبی ،مرحــوم آقای
نیری تهرانی که خــود از مبارزان بــود و در چاپ و
حســن ّ
نشــر کتاب های انقالبی فعالیتی چشــمگیر داشت که با
استفاده از ارتباطات گســترده و تالش و زیرکی ،کار را به
ســامانرســاند .وی اول بار کتاب را ،برای چاپ به دست
انتشارات آسیا ســپرد که تاکنون شانزده نوبت آن را چاپ
و دفتر نشر فرهنگ اســامی نیز در سالهای  ۷۸تا ،۸۸
هشــت بار آن را چــاپ و عرضه کرده اســت .دفتــر حفظ و
نشــر آثار رهبرانقالب ،بهدلیل نیاز عموم مردم مســلمان
و انقالبی و نیــز بر اســاس وظیفه و مأموریت خــود ،کتاب
را با اصالحــات و افزودنیهایی چاپ کرده اســت .امتیاز
این چاپ ،افزودن پاورقیهای مفید و منبعشناســی اثر و
نیز اصالح اشتباهات چاپی که در نوبتهای قبلی انتشار
صورت گرفته و برخی تغییرات است.

گزارش خراسان از افزایش سرسام آور اجاره مسکن درمناطق مختلف مشهد

شوک کمر شکن به مستاجران
گرانی هــای چند مــاه اخیر کــه بخشــی از آن به واســطه
افزایــش قیمــت دالر و طــا بــوده ،تأثیــر زیادی بر ســبد
کاالهــای مصرفــی خانواده هــا گذاشــته اســت؛ تاثیری
که مســئوالن بــا راهکارهایــی از قبیل تشــدید نظارت ها
بر قیمت گــذاری کاالهــا و همچنین ارائه سیاســت های
ارزی ســعی کرده انــد اقالم اساســی راکنتــرل کنند .اما
حوزه مســکن که یکی از اصلی تریــن نیازهای زندگی هر
خانواری اســت ،به دالیلی کــه مهم تریــن آن وجود خالء
قانونی در زمینه قیمت گذاری اســت ،به صورت سرســام
آوری افزایش قیمت داشته اســت و این در حالی است که
بخــش اعظم خــرج ماهانه زندگــی در خانوارهــای اجاره
نشین را اجاره خانه تشکیل می دهد؛ موضوعی که با توجه
به وضعیت کنونی بازار ،مســئوالن همچنــان فکری موثر
درباره آن نکرده اند.
به منظور بررسی وضعیت بازار مســکن و به ویژه اجاره بها
به ســراغ چند واحد مشــاور امالک در نقاط مختلف شهر
می رویم و با کارشناسان این واحدها گفت و گو می کنیم.
▪اجاره بها حدود  40درصد افزایش داشته است

در محله ابوطالب وقتی با مدیر یکی از دفاتر مشاور امالک
گفت و گــو مــی کنیــم ،وی از همــان ابتــدا از افزایش بی
ضابطه قیمت مســکن و به تبع آن اجاره بها گالیه می کند
و می گوید :امسال حدود  40درصد رهن و اجاره و قیمت
مسکن افزایش یافته است .اجاره بهای یک آپارتمان 75
متری کــه در این محله ســال گذشــته حــدود  700هزار
تومان بــود ،اکنون به حداقــل یک میلیون تومان رســیده
است.
وی می افزاید :اگر اختیار تعیین اجاره بها برای این گونه
آپارتمان ها با من بود می گفتم حداکثر  800هزار تومان
برای ایــن واحد باید در نظــر گرفته شــود.در میان گفت و
گوی ما ،شــاگرد مغــازه نیز می گویــد :برای اجــاره بهای
خانه ای که من در آن زندگی می کنم ،سال گذشته به جز
پول پیش ،ماهانه  350هزار تومان پرداخت می کردم اما
امســال صاحبخانه اجاره را دو برابر کــرده ،البته فکر می
کنم خیلی منصف بود کــه پول پیش را دو برابــر نکرد و به
همان مبلغ سابق رهن راضی شــد.وی می افزاید :با این
تفاســیر هر چقدر هم که اجاره بها گران شود ،مردم چاره
ای جز اجاره کردن خانه ندارند زیرا به خانه نیاز دارند.
▪مجبوریم به قیمتی که مالک می گوید اجاره دهیم

یکــی دیگــر از مشــاوران امــاک در محلــه امامیه قاســم
آبــاد نیــز دربــاره وضعیــت ایــن روزهــای بــازار مســکن
می گوید :بازار مســکن در شــرایط ایده آل خــود افزایش
قیمت ندارد و ایــن موضوع هم می تواند به دلیل ســابقه و
عقبه افزایش قیمت کالن و ناگهانی باشد.
وی ادامــه می دهــد :آپارتمــان  75متــری بــا پارکینگ و
انشعابات مجزا سال گذشــته با پنج میلیون تومان رهن و
 450هزار تومان اجاره داده می شد که اجاره بهای همین
خانه به یک میلیــون تومان بــه اضافه  10میلیــون تومان
رهن افزایش یافته است.
وی می گوید :هر چقدر تالش می کنیم جلوی این افزایش
قیمت را بگیریم و حتی با صاحب ملک هم برای این مسئله
بحث می کنیم که بیشــتر مستاجرها توان پرداخت چنین
مبلغی را ندارند ،اما مالکان می گویند قیمت همین است،
اگر شما قبول نمی کنید سراغ مشاور امالک دیگری می
روم یا حتی در سایت های تبلیغات رایگان آگهی می دهم.
این مشاور امالک بیان می کند :متاسفانه خانواده ها هر
چیزی را در زندگی شان می توانند حذف کنند ،اما مسکن
نیاز اصلی زندگی اســت ،بــه همین دلیل از ســهم بخش

های دیگر زندگی مثل خوراک و پوشاک و تفریح خودشان
می زنند و صرف اجاره خانه می کنند.
▪تعداد خریداران و مستأجران بیشتر از فروشندگان!

وی درباره رونق بازار مسکن نیز می گوید :اکنون خریدار
و مســتاجر نســبت بــه فروشــنده و اجــاره دهنده بیشــتر
اســت ،به طوری که ناچاریم به هشــت نفر از  10نفری که
برای خرید یــا اجاره مــی آیند جــواب منفــی بدهیم.این
کارشــناس امالک دربــاره ایــن وضعیت اظهــار می کند:
بیشتر مستاجرها با توجه به وضعیت فعلی مسکن ،هر طور
که شده با صاحبخانه شــان برای تمدید قرارداد به توافق
رســیده اند و همین موضوع باعث کم شدن واحدها برای
اجاره شده است.
▪تنها یک معامله در  45روز گذشته

هاشــمیه ،مقصــد بعدی ماســت .از ابتــدای بولــوار که به
واحدهای پرشــمار مشــاور امالک نــگاه می کنیــم ،اکثر
آن ها یا تعطیل اســت یا از حضور مشتری در آن جا خبری
نیســت .به ســراغ یکی از این واحدهای صنفی می رویم.
متصدی این واحد مشــاور امالک از رکودی که به واسطه
افزایش قیمت های بی ضابطه ایجاد شــده گالیه می کند
و می گوید :تابستان به طور معمول فصل رونق کار ماست
اما در  45روز گذشــته مــن  10مراجعه داشــتم که از این
بین فقط یکی از معاملــه ها را که برای اجــاره بود نهایی و
کمیسیونش را دریافت کردیم.
وی ادامه می دهــد :هیچ معاملــه دیگری طــی این مدت
نداشــته ایم .در همین مغازه من پنج کارمند دارم که غیر
از درآمد خــودم و هفت میلیــون تومان اجاره مغــازه ،باید
حقوق آن هــا را هم بدهم ولــی معامله ای نیســت که خبر
از درآمد باشد .اکنون بیشــتر مردم منتظر هستند ببینند
وضعیت دالر و سکه به کجا می رسد و بعد اقدام به خرید یا
فروش ملک کنند.از وی قیمــت اجاره یک واحد آپارتمان
 75متــری در حوالی هاشــمیه را ســوال می کنــم که می
گوید :مبلغ اجاره چنین واحــدی  10میلیون تومان پول
پیــش و دو میلیون تومان ماهانه اســت ولــی قیمت اجاره
همین واحد سال گذشته حداکثر 1.5میلیون تومان بود
و همین افزایش ها باعث شــده مســتاجرها هر طوری که
می شود با مالکان کنار بیایند و اجاره ها را تمدید کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که بازار ثانویه ارزبا شرایط مطلوب فاصله دارد ،از تالش برای روان تر شدن معامالت ارزی در بازار ثانویه خبر داد.به گزارش ایبنا،
عبدالناصر همتی که برای حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به بهارستان آمده بود در جمع خبرنگاران درخصوص بازار ثانویه ارز گفت :این بازار همچنان با شرایط
مطلوب فاصله دارد اما برنامه ریزی جدی داریم تا برخی از مشکالت را که در جزئیات وجود دارد  ،رفع کنیم.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••مسئوالن محترم! امیدوارم همان طور که من به دلیل
بیکاری شرمنده همسر و فرزندم هستم ،این شرمندگی
راشماهمباپوستواستخوانحسکنید!
••باسالم به مسئوالن قوه قضاییه جمهوری اسالمی
ایران خداوند پشت و پناهتان باد .ان شاء ا ...با مفسدان
اقتصادی نیز قاطع عمل کنید مردم پشت شما عزیزان
هستند.
•• سالهاستالبیخودروسازاننانشانآغشتهبهخون
ومالمردماست.
••چرا هنوز دادگــاه متهمان موسسه مالی فرشتگان و
کاسپینبرگزارنشدهاست؟
••روزنامهخراسانعزیزدرخصوصاجرایینشدنقانون
بخشودگی جرایم وام های کشاورزان با توجه به تصویب
در مجلس و ابالغ توسط دولت پیگیری کنید .واقعا وضع
کشاورزان در این خشکسالی خراب است .باید رئیس
جمهور بدانند چقدر بانک ها گستاخ شده اند با توجه به
اعتبار می گویند باید رئیس جمهور دست کند جیبش
پولبدهد.
••چرا شرکت سایپا خــودروی تیبای دوگانه ثبت نامی
خرداد را تحویل نــداده؟ ثبت نام جدید دارد چرا کسی
بررسینمیکند؟شنیدهایمکهثبتنامتیرماهراباقیمت
جدید تحویل داده اند ما هم نقدی پولش را پرداخت
کردیم.
••چراکسی برای کنترل قیمت کاالهای اساسی مردم
اقدامینمیکند؟
••از دست دزدی ایرانسل باید به کی شکایت کنیم؟! تا
شارژ خریداری می کنیم فوری پیام های مزخرف هزینه
داریمثلسرویسدکهارسالمیکند.
•• 30روزماندهتاعاشورا!
••چرا کسی به داد ما زنان سرپرست خانوار نمی رسد؟
صاحبخانه من امسال اجاره را دو برابر کرده االن یک
ماههآوارهاموخانهپیدانمیکنمکهمناسبحقوقاندک
کارگریباشد.
••ای کسی که اجناس این کشور را احتکار می کنی ،آیا
می دانی کسانی هستند نان شب ندارند؟! به وجدان
خودمراجعهکن.
••ما بیچاره شدگان پدیده را دریابید .مسئوالن گوش
بدهیدواقدامکنید.پنجسالکمنیست؟!
••مرغمنجمدخریدموزنش 1.5کیلو!رویبستهنوشته
بود داخل شکمش سه عدد جگر و یک تکه چربی و مقدار
زیادی آب یخ زده بود که با این ها شده بود 1.5کیلو! وای
برمابهکجاچنینشتابانمیرویم؟!
•• تأمیناجتماعیچندماهاضافهحقوقبازنشستگانرا
خوردهوواریزنمیکند.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••همتآقایهمتیهممانندشمشیرسیفکارگرنیفتاد
زیراسپردهگذارانتوسفرزانگانهنوزسرگرداناند.
••آقای روحانی اگر با بگیر و ببند کار درست نمی شود،
بفرمایید چگونه درست می شود؟ اگر روش دیگری بلد
بودیدچرااقدامنکردیدوکاررابهاینجاکشاندید؟
•• سالم،درجوابدوستعزیزیکهروسیهرادوستمی
داندبایدبگویم،کمیتاریخرامطالعهکن.درتمامیادوار
روسیه به ما خیانت کرده و هیچ کشوری را نباید دوست
حسابکنیمزیرادنبالمنافعملیخودهستند.نمونهاش
عراق،بامالوجانازاینکشورحمایتکردیمچهشد.
••با این دالر  8000تومان که دولت اعالم کرده و این
حقوقدریافتیبهویژهمابازنشستگانچگونهبایدزندگی
کنیم؟
••فرزندمدرخردادمتولدشدهولیتاکنونیارانهدریافت
نکرده است .پس از پیگیری های فراوان از ثبت احوال
طبق گفته مسئوالن ،دولــت توانایی پرداخت یارانه
متولدانجدیدراندارد.
••اگه دالر به دست خود مردم باشه ارزشش از ریال هم
کمترمیشه!
••چرا کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی نمی توانند
همانند کارمندان بازنشسته کشوری از مزایای سفرها و
اقامتدرکانونهایهتلهایجهانگردیو...استفاده
کنند.مگرماایرانیوبازنشستهنیستیمیافکرمیکنندبا
دریافتی1.5میلیونیمیشودبهراحتیسفربرویم.لطفا
تبعیضقائلنشوید.
••نیروی انتظامی و دستگاه قضایی لطفا اقتدار خود را
ثابت کنید و با هنجارشکنان ،بی حجاب ها ،بدرفتاری
هایاخالقی،سارقانومزاحماننوامیسبرخوردجدی
وقانونیکنید.
••برای قبولی دانش آموزان مناطق محروم در دانشگاه
فرهنگیان سهمیه ای قرار دهید تا معلمان این مناطق از
همینمناطقتأمینشوند.
••کاشیکنهادمستقلازدولتنرختورمرامحاسبهکند
تا زوایای پنهان نحوه محاسبه تورم توسط بانک مرکزی
مشخص شود .آن چه این روزها اعالم می شود به هیچ
عنوانباواقعیتبازارهمخوانیندارد.
••احسنتبهاقدامشایستهدادستانفهیمزرند!بهترین
کارممکنراانجامدادندکهاجناساحتکارشدهراباقیمت
مناسببینمردمتوزیعکردند،بقیههمیادبگیرند.
••برادرمعلول!مادرسرزمینخودفراموششدهایم!من
هممتأهلوفوقلیسانسهستمکهحتیبهبلیتفروشی
راضیشدهبودمولیحاالدوماهاستکهبیکارم!
••کمپین «فرزندت را در کدام کشور به دنیا آوردی؟» هم
جالباست.

نمابر05137009129 :

••دیدنودرکشرایطمردممهماست،دولتبایدباتمام
ظرفیتهایموجودازکارخانههایتولیدیحمایتکند.
تعطیلیکارخانجاتوتولیداتیعنیتولیدفقرووابستگی
بیشتربهواردات.
•• فامیالی کارمند ما به 50تومان سهام عدالت می
خندن،میگنصدقهاستاماماکارگرایبیکاربدبخت
گریهمیکنیموخداروشکرمیکنیمکههمونمریختن!
•• دستگاه قضا ،تعزیرات به همراه نیروهای مردمی و
اطالعات سپاه قدم مبارکی را در برخورد با مفسدان و
احتکارگرانبرداشتهاند،امیدکهایناقداماتاصالحی
دراقتصادکشورباقدرتوصالبتتمامادامهداشتهباشد.
••راه مقابله با بی منطقی های آمریکا ،پیگیری منطقی
دستگاه دیپلماسی کشور از طریق جوامع بین المللی
است .از طریق منطق گفت وگو به مرور زمان بی منطقی
های آمریکا آشکار می شود و وجهه بین المللی آن زیر
سوالمیرود.
••قراربودفیشمسئوالنمنتشرشود،چهشد؟!
•• دارمرادیواقتصادگوشمیدهم.بهعنوانیکمشهدی
متأسفمکهآقایقاضیزادهاینگونهپاسخدادندوتهدید
کردند! مگر شما نماینده مردم نیستید که جواب نمی
دهید؟
••قرار شد دولت با توجه به افزایش درآمدش به قشرهای
ضعیف ،کارگر و کارمند کمک کند .پس چه شد دولت
عدالتپرور!
••روزنامه کیهان :تیم فعلی وزارت نفت به درد شرایط
تحریمینمیخورد.پسکدامتیمدولتکارسازاست؟
••آقایجهانگیریشمالطفاازفسادحرفینزن!
••از تعزیرات خواهش می کنیم بروند چند نوع کیک و
کلوچه بسته بندی را وزن کنند .درست است قیمتش
فرقینکردهولیوزنشنصفشده.
•• اصلمشکالتناشیازاکثریتناکارآمدمجلساست
کهموکلیندولتندنهملت!
••بارش های فصلی جبران مافات نخواهد کرد ،هنوز دو
سوم مخازن سدها بی آب است  ،عالج واقعه قبل از وقوع
بایدکرد.اقداموعملعاجالنهالزامیاست.وجدانهای
بیداربهپاخیزندتامنابعآبحفاظتوصیانتشود.
••شیرخشکیکههمیشه 19هزارتومانمیخریدمحاال
شده  38هزار تومان! چه بر سر مردم دارند می آورند؟
کارگریکهیکمیلیوندرآمدداردچگونهزندگیکند؟
••آیــا کسی نیست به داد ما برسد؟ بازنشسته تامین
اجتماعی هستم و بیمه آتیه سازان هزینه دارو ،ویزیت
و خیلی چیزها را نمی دهد و با اخطاری که به آن ها از
نارضایتی مردم دادند پرداختی ها را از  20به  75روز
اضافهکردهاند.کسینیستبهدادمابرسد.





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

روزنامه خراسان

@ Khorasannewspaper

@ Khorasan_farsi

میوههایالکچریوآقازادهوقیح!

▪دیگر قیمت گذاری کارشناسی معنا ندارد

در محلــه رضا شــهر و بولــوار پیروزی نیــز ایــن موضوع را
پیگیری و بــا یکی از مشــاوران امالک فعــال در این محله
گفت و گو می کنیم .وی نیز می گوید :آمار معامالت برای
اجاره و رهن نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
او دربــاره قیمــت هــا مــی گویــد :آپارتمــان  75متــری
که ســال گذشــته با پنــج میلیــون تومــان پیــش پرداخت
و  900هــزار تومــان اجــاره معاملــه مــی شــد ،اکنــون
اجاره اش به یک میلیون و  300هزار تومان رسیده است.
این کارشــناس حوزه مســکن درباره قیمت گذاری هایی
که توســط مالکان صورت می گیرد نیز می گوید :هر چند
قانونی در زمینه قیمت گذاری وجود ندارد اما در گذشته،
عرف  15درصــدی برای افزایش اجاره بها وجود داشــت
که حاال این قیمت عرف و کارشناســی هم توسط مالکان
رعایت نمی شود.وی تصریح می کند :هر چه ما به مالکان
برای افزایش کمتر اجاره بها اصــرار می کنیم آن ها قبول
نمی کنند و ما نیز مجبوریم به همــان قیمتی که آن ها می
گویند برای شــان دنبال مســتاجر بگردیم .هر کس برای
خــودش هر قیمتی کــه می خواهــد می گوید چــون دیگر
قیمت کارشناسی معنا ندارد.

1.1 M

2.3 M

آقازاده وقیح !

پسر یکی از سفیران سابق
کشــور که چند وقتی است
با حاشــیه هایی کــه ایجاد
می کنــد ســرو صدابــه راه
انداخته اســت در ویدئویی
کهدرصفحهاینستاگرامشبهاشتراکگذاشتهمی
گوید«:اگهنمیتونیدپولدربیاریدبریدبمیرید!»
کاربرانواکنشهایزیادیبهاینویدئوداشتند.
کاربری نوشت« :در دورهای که مردم گرفتار فقر،
تورم،بیکاری،گرانیو...هستندچنینوقاحتیاز
کجاریشهمیگیرد؟»کاربردیگرینوشت:ازرانت
باباش پولدار شده ،فکر می کنه از عرضه خودشه.
طلبکارمردمهمهست»کاربریهمبادرخواست
ازقوهقضاییهنوشت«:انباشتاینحجمازوقاحت
در یه آدم واقعا استثناست کاش قوه قضاییه با این
آقازادههااینقدرمماشاتنکنه»

قتلزوجدوچرخهسوارآمریکایی!

میوههای الکچری  475هزار تومانی!

تصویری در فضای مجازی منتشــر شــد کــه در آن
یک زوج آمریکایی را نشــان می داد که دور دنیارا با
دوچرخه مســافرت می کردند تا نشان بدهند همه
انسانهاصرفنظرازمذهبمهربانوپاکهستند.
این زوج در ســفر به تاجیکســتان توســط داعش به
عنوانکافروبیدینبهقتلرسیدند.کاربریزیراین
عکس نوشت« :هزاران مسلمان در میانمار توسط
بوداییهایمهربان!دریدهشدندواص ً
المتوجههم
نشدیم! البته هر دو محکوم است ،ولی یک بام و دو
هوا هرگز ».کاربر دیگری نوشت « :در تاجیکستان
زوج دوچرخــه ســوار آمريکايــی را ســربريدن هیچ
نشد!!اگرقضیهدرایرانبودیااگرکشیشآمریکایی
بازداشتشدهدرترکیهکشتهشودواویالمیشود»

ویدئویــی از واردات
میوههــای الکچــری کــه
اســمهای عجیب و دهان
پرکنــی ماننــد بلکبری،
جکفــروت ،پشــن فروت
ارغوانی آفریقایی ،دوریان و گارســینیا کامبوجیا
دارند و کیلویی  425یــا  475هزارتومان قیمت
دارند ،در فضای مجازی منتشــر شــد که واکنش
کاربــران زیــادی را بــه دنبــال داشــت .کاربــری
نوشت«:کیاجازهوارداتچنینمیوههاییبااین
قیمتهای نجومی رو میــده ،اونو به مردم معرفی
کنیــد .واردات چنیــن میوههایــی دقیقــا کجای
وضعیتفعلیاقتصادماقرارداره!!؟»کاربردیگری
همنوشت«:االنشرایططوریشدهکهدیگههمه
میوهها الکچری حساب میشن ».کاربران زیادی
همنوشتند«:ماکهاسمشروهمنمیتونیمبخونیم
چهبرسهبهاینکهبخریم!»

1.3 M
932.4

اقدام جالب آقای استاندار

اســتاندار لرســتان لبــاس محلــی لری پوشــید و
کمانچه به دست به جشــنواره موسیقی خرم آباد
رفت .این اقدام سید موسی خادمی واکنش های
مثبتیبههمراهداشت.کاربریدراینبارهنوشت:
«کاش حمایت از موســیقی بومی به همین لباس
پوشیدناختمنشه.اینموسیقیهاحمایتجدی
الزم دارن » .کاربــر دیگری نوشــت« :هرچند این
حرکتنمادینبسیارارزندهاستولیازاستاندار
می خوایم بــه موســیقی نواحی و بومی لرســتان
بیشتراهمیتبدن».

2.6 M

امام جمعه مردمی و فوتبالی

حضور حجت االســام سنجری امــام جمعه شهر
جلفابرایحمایتازتیمتراکتورسازیمقابلسایپا
در ورزشگاه یادگار امام خمینی تبریز باعث شد که
کاربرانفضایمجازیواکنشنشاندهند.کاربری
در این باره نوشت« :امــام جمعه می تونه الگویی
دستیافتنی برای جامعه باشه .مردمی بودن کار
سختینیست»کاربردیگریهمنوشت«:امامجمعه
بایدکنارمردمباشهحاالمیخوادتاکسیواتوبوس
باشه یا ورزشگاه فوتبال» کاربر دیگری هم نوشت:
«حضوریههمچینشخصیتهاییمیتونهبهبهتر
شدنجوورزشگاهبیشترکمککنهوامیدوارمتوی
همهشهرهاازایناتفاقابیفته»

998.3

پشیمونیهایقبلازتوسوءتفاهمبود!
واکنش یک سارق دســتگیر شــده به دوربین در طرح
مبارزه با ســارقان تهران! به شــدت در فضای مجازی
ســرو صدا کرد و واکنش های زیادی را در پی داشــت.
کاربری نوشــت« :وقتی اون جــا موبایــل دارن که می
تونن الیو بذارن و  ...چرا ناراحت باشــه» کاربر دیگری
نوشــت« :توی این گرونی میری یه جا می خوری و می
خوابیبایدمخوشحالباشی»کاربردیگریهمضمن
انتقادازنبودمجازاتهایبازدارندهنوشت«:اینروزها
زندان،دانشگاهیبراییادگیریجرایمجدیدشدهکه
توشمیتونیراههایجدیدسرقتوکالهبرداریرو
یادبگیریوبههیچعنوانعاملبازدارندهایبرایفرد
خاطینیست»
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