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گیجی فرمان قیمت
در بازار خودرو
سرانجام سیاست جدید قیمتی در حوزه خودرو
یعنیتعیینقیمتتازیر5درصدقیمتبازار،توسط
خودروسازان کلید خورد .با این حال ،مروری بر
عملکرد وزیر صنعت در این زمینه و نیز سیاست
های در جریان ،حاوی سواالت و ابهامات جدی در
خصوصاینصنعتبهشدتحمایتیاست.
اولین ابهام ،عملکرد غیر شفاف وزیر صنعت در
خصوص اعالم بسته قیمتی خودروهاست .به
طوری که مواضع وزیر صنعت ،در ابتدا این طور
نشان می داد که افزایش تا زیر  5درصد قیمت
خ ــودرو صرف ًا بــرای خــودروهــای غیر مشمول
قیمت گذاری انجام می شود .وی هفتم آذرماه،
در خصوص افــزایــش  5درصــد قیمت خــودرو
گفت« :قطعا آن چه که دربــاره فروش خودروی
خودروسازان به قیمت  5درصد کمتر از قیمت
بــازار مطرح شد ،تصویب نمیشود ».رحمانی
همچنین  20آذرماه ،در خصوص افزایش قیمت
خودروهای پرتیراژ گفته بود« :این گونه نیست که
هرآن چ ه آن ها (خودروسازان) میگویند پذیرفته
شــود زیــرا هزینههای مالی خــود را بــاالی 20
درصد اعالم کردند اما سازمان حمایت آن را قطعا
نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهرهوری و
اصالحفرایندهایمدیریتیهزینههاپایینبیاید».
با این حال ،آن چه هم اینک در جریان است ،کام ً
ال

بر خالف مواضع قبلی وزیر صنعت است.
دومین ابهام ،این است که هنوز به درستی معلوم
نشد ،چرا بعد از افزایش قیمت ها ،خودروسازان
به یک باره به صرافت تولید افتادند .آن هایی
که تا همین اواخر ،از نبود قطعه و مواد اولیه و...
می نالیدند چگونه پیش فــروش هــای اخیر را
کلید زدند؟ لذا وزیر صنعت باید قفل سکوت در
این زمینه را بشکند و قصور یا تقصیر احتمالی
خودروسازان را تشریح و برخورد کند.
سومین ابهام ،چگونگی اجــرای سیاست اعالم
شــده قیمتی اخیر توسط وزارت صنعت است.
وزارت صنعت در حالی ظاهر ًا خود را از شر قیمت
گذاری خودرو خالص کرده و آن را به بازار سپرده
است که به نظر نمی رسد به این راحتی ها بتوان
نقشوسهماینوزارتخانهرادرحوزهقیمتگذاری
خودرو نادیده گرفت .چرا که زین پس ،هر مرحله
پیش فروش خودروسازان ،مستلزم رصد سازمان
حمایت برای راستی آزمایی نسبت قیمت های
اعالمیخودروبانرخهایبازاراست.همچنیناین
سازمانبایدبهطورشفافاعالمکندکهچگونهواز
چهبازارهایی«نرخبازارخودرو»راتعیینمیکندو
مالک نظارت قرار می دهد ؟ آیا این موارد در نظر
گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است ،پس چرا
سازمانحمایتکهمسئوالنآن،بارهاتاکیدکرده
اندکهبهدنبالحقوقمصرفکنندههستندچیزی
دراینبارهبیاننمیکنند؟
چهارمین ابهام ،در خصوص وعده کاهش قیمت
ها در بازار است .پیشتر مسئوالن وزارت صنعت
در توجیه مدل فعلی ،بر لزوم کاهش قیمت ها در
بازار تاکید کرده اند .لذا کماکان این ابهام وجود
دارد که با اجرای سیاست های جدید ،قرار است
قیمت ها تا چه حد کاهش یابند؟ یا این که صرف ًا
وعده ای برای توجیه افزایش قیمت بیان شده
است؟ مسئوالن وزارت صنعت باید بدانند که
در کنار برنامه ریزی خودروسازان برای پر کردن

عطرشهادتدرمشهدالرضا(ع)
پیکرهایمطهر 10شهیدمدافعحرموهشتسالدفاعمقدسصبحدیروزبا
حضورآحادمردممشهد،زائرانوخانوادهمعظمشهداازمیدانشهدابهسمت
بارگاه منور رضوی تشییع شد .به گزارش آستاننیوز ،پیکرهای تازه تفحص
شده پنج شهید مدافع حرم لشکر فاطمیون به نامهای سیدعزیز حسینی،
سیدخداداد حسینی ،سیدحسن حسینی ،حسن قنبری و علیجان علیزاده
که در نبرد با عوامل تکفیری در سوریه به درجه شهادت نایل آمدهاند در گلزار

درمراسمییادشهیدنوابصفویگرامیداشتهشد

مجاهد خستگی ناپذیر

همزمانباسالگردشهادتشهید«سیدمجتبینوابصفوی»پنجشنبهمراسم
یادبودی درتاالرقدسکتابخانهآستانقدسرضویواقعدرحرممطهررضوی
برگزارشد.دراینمراسمکههمسرشهید«نوابصفوی»وخانوادهشهداحضور
داشتندعضو شورای عالی انقالب فرهنگی در بخشی از آن با اشاره به این که
شهید نواب صفوی مصداق بارز جوان مؤمن انقالبی و جهادی است ،گفت:
این شهید واال مقام همیشه در مبارزات انقالبی و جهادی پیشگام بود.حسن
رحیمپور ازغدی بیان کرد :پس از مشروطه و عصر پهلوی شهید نواب صفوی
برایباالبردنپرچمحکومتاسالمیزحماتزیادیمتحملشد.ویبااشاره
به این که شهید نواب صفوی قبل از ۲۰سالگی با روحیه جهادی و تشکیالتی
دربرابرحاکمانظلمایستاد،بیانکرد:اینشهیدواالمقاماینروحیهجهادی
وعدمدلبستگیبهدنیاراازاهلبیت(ع)الگوگیریکردهبودبنابرایندربرابر

چاه عمیق زیان دهی خود که این روزها به  5تا 6
هزار میلیارد تومان رسیده ،مردم نیز می خواهند
بــرای سبد خرید خــود ،برنامه ریــزی کنند .لذا
بالتکلیفیآناندرخصوصقیمتونیزانتقالیک
سویه ریسک قیمت از سوی خودروسازان به مردم
برای پیش فروش ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست
و حتم ًا باید چارچوبی برای شکل دهی منطقی به
انتظارات قیمتی در حوزه بازار خودرو از جانب
مصرف کنندگان در نظر گرفت.
پنجمین ابهام ،درباره تداوم حمایت ها از صنعت
خودرو است .در خبرها آمد که  15هزار میلیارد
تومان تسهیالت سرمایه در گردش قرار است به
خــودروســازان پرداخت شود .مسئوالن وزارت
صنعت نیز در پس زمینه این تصمیم حمایت از
اشتغال زایــی  400هــزار قطعه ساز و احتما ًال
حداکثربههمینمیزاننفرشاغلدرخودروسازی
ها را مطرح کرده اند .با این حال ،به نظر می رسد
سهم چندین میلیون شاغل دیگر در سایر صنایع و
بخش ها و به خصوص صنایع کوچک که بار اصلی
اشتغال زایی صنعت روی دوش آن هاست ،در این
میان نادیده گرفته شده است .لذا معلوم نیست
این حمایت های بی دریغ تا کجا ،با چه مدلی و بر
اساسچهمنطقعادالنهایروانهخودروسازیها
می شود؟ چه تضمینی از خودروسازی ها گرفته
شده است که چند سال بعد ،مجدد در خزانه
دولت را برای حمایت های مالی بعدی نکوبند؟
با عنایت به موارد یادشده ،به نظر می رسد پس
از شوک ارزی ،نوعی سردرگمی در خصوص
سیاست گــذاری صنعت و به خصوص صنعت
خ ــودروی کشور به وجــود آمــده که تبعات آن،
حتی به حذف نهادهای اساسی همچون شورای
رقابت در قیمت گذاری خودرو انجامیده است.
به نظر نمی رسد ادامــه این سیاست گــذاری پر
ابهام ،بتواند صنعت خودروی کشور را به نقطه
امیدوارکننده ای برساند.

شهدای بهشت رضا(ع) مشهد به خاک سپرده میشود .همچنین چهار تن
از پنج شهید تازه تفحص شده هشت سال دفاع مقدس شهدای عراقی لشکر
بدر هستند که در عملیات کربالی  5به شهادت رسیدهاند که پیکر مطهر آن
ها برای تشییع و تدفین به عراق انتقال داده خواهد شد .پنجمین شهید تازه
تفحص شده دفاع مقدس استان نیز شهید «حسن عیسیزهی» است که
در دیماه سال  65در عملیات کربالی  6در منطقه سومار به شهادت رسید
که پس از تشییع و طواف در این بارگاه ملکوتی به سرخس منتقل شد تا در این
شهر تشییع و تدفین شود.

انتخاب-حجتاالسالممنتظری،دادستانکلکشوردرواکنشبهبازتاباظهاراتشدربارهقطعدستسارقانگفت:در اینموضوعتأکیدمابراینبودهکهحدود
الهیکهدرقرآنکریمبهآنهاتصریحشدهتعطیلبردارنیست.مانبایدبهعلتفشارهایمدعیاندروغینحقوقبشریکهباپندارغلطخودحدودالهیرامغایرآن
میدانند،اجرایاینحدودراتعطیلکنیم.ویافزود:نکتهاخیر،نهاینکهنظراینجانببودهبلکهتخطئهکسانیاستکهدارایایناندیشهونظرحقوقیهستند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• متأسفانه برخی دنــدان پزشکان با وجود
هزینه هــای گـــزاف ،بــی انصافی را از حد
گذرانده اند ،در درمانگاه دندان پزشکی...
مبلغهنگفتیرابرایپرکردندندانپرداخت
کردمولیبهدلیلتبحرنداشتندندانپزشک
دندانم از بین رفت! حاال من مانده ام با ریشه
دندانیکهدرستعصبکشینشدهومسئول
درمانگاه هم جواب سرباال می دهد!
•• تابلوهای لبخند مصداق بارز خروس بی
محل است!مردم واقعا به خرج شکم وزندگی
شون موندند دقیقا بایدبه چی لبخند بزنند؟
•• مــــردم عــزیــز بــیــایــیــد خ ــودم ــون بــه فکر
خــودمــون باشیم.ماشین وخــونــه فقط با
نخریدن ارزون می شه .پس کمی دست نگه
دارید قیمت هایی که تو سایت ها می ذارن
همش از روی شکم سیریه .به خدا همین دیوار
وشیپور عامل باالرفتن قیمت خونه و ماشینه.
چون طرف فروشنده نیست ولی چون آگهی
مفت میاد یه آگهی می ذاره باقیمت فضایی
میگه اگه فــروش شد بهتر ،نشد هم چیزی
ازدســت نــدادم .بعد اون کسی که فروشنده
است فکر می کنه قیمت واقعی همینه .این
جوری قیمتا هرروز میره باال .توروخدا نخرید
تاازتون سوءاستفاده نشه.
•• چراعامه مردم مجبوربه استفاده ازدستگاه
کارتخواناندولیمتأسفانهپزشکانکهجزو
خواص اند دستگاه کارت خوان ندارند؟
•• هموطنان عزیز این قدر به کارمندان بابت
حقوقشون حمله نکنید .حقوق بــاالی سه
تومان مخصوص از ما بهترونه که شامل همه
نمی شه .من با  20سال سابقه حقوقم دو
میلیون و 400هزارتومانه!
•• از پلیس راهنمایی و رانندگی خواهش دارم
جریمه ای هم برای این خودروهایی که با آینه
بغل بسته تردد می کنند در نظر بگیرند.بدون

مخاطبان محترم در اســتــان های
خراسان شمالی  ،خراسان جنوبی
و سیستان و بلوچستان می توانند
مطالب مربوط به تیتر های زیر را که
در صفحه اول آمده است  ،در شماره
امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت
اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
www.khorasannews.com
مطالعهکنند.

آرزوهاییکهجانگرفت
خراسان رضوی

بعضی از مال باختگان به فروشگاه ما مراجعه
میکنندوبعددرجریانکالهیکهبهسرشان
رفتهقرارمیگیرند.لطفااطالعرسانیکنید.
•• باز آخرهای قرارداد این آقا (کی روش) شد و
بلوف های او هم شروع شد .کجای اون سایت
کلمبیایی نوشته کی روش؟ مطمئن باشید
جام ملت های بعدی هم ایشون تشریف دارند
چون هیچ جای دنیا براش مثل ما فرش قرمز
پهننمیکنند!
•• قابل توجه مسئوالن! به دلیل گرانی لوازم
یدکی برخی افــراد که قادربه تعمیرخودرو
یاتعویض الستیک برای گرفتن معاینه فنی
نیستند اقدام به اجاره روزانه این لوازم برای
گرفتن معاینه فنی مــی کنند .حــال شما
خودتان ادامه داستان را تصورکنید.
•• واقعاچراکسی که تاریخ تحویل خودرویش
مثالآبان 97بــوده وتــااالن هم خبری ازش
نیست بــایــد باقیمت جــدیــد اعـــام شــده
درتاریخ22دی ماه باهاش رفتاربشه؟ اگه
قیمت ها به روزشــده اند خب باید ازتاریخ
اعــام عملی بشوند نه ایــن که بگیم ازاول
شهریور.این چه ظلمیه که اگه با پول مون
هرچیزی می خریدیم اصال ضررنمی کردیم
ولی االن باید ماشینی بگیریم که هم قیمت
بازاره .چرا دهن همه بسته است؟چرا وزارت
صنایع خودش رو در این بی عدالتی شریک
کرده؟!
•• دادستان کل کشور جلوی پولی را که بابت
اقساط موسسه فرشتگان کسر شده گرفته ؟
ما داریم سود  ۳۸درصد پرداخت می کنیم.
جناب دادستان لطفا حساب ها رو باز کنید تا
وام های مان رو تسویه کنیم.
•• تابلو های لبخند شهرداری برای کارمندان
خوبه که خیالشون راحته آخرماه حقوق ثابت
دارند نه ما کسبه وکارگر ضعیف!



این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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دید در چپ و راست به این طرف و آن طرف
حرکت می کنند.
•• وقــتــی آقــــای روحـــانـــی م ــی گــویــد من
نمی تــوانــم بــرای هرنفریک ماموربگذارم
یعنی اززیربارمسئولیت شانه خالی کردن،
یعنی تایید ادامــه بدبختی ها فقط ایشان
بگویند اگرمسئوالن چین هم این طرزفکررا
داشتندچه اتفاقی برای آن ها می افتاد!
•• لطفا پیگیری بفرمایید کــه چــرا تامین
اجتماعی  ،مــدتــی اســت کــه صفحه فیش
حقوقی مستمری بگیران را در سایتش  ،از
دسترس خارج کرده ؟ آیا مستمری بگیر حق
ندارد از جزئیات فیش مستمری ماهانه خود
مطلع شــود و یک نسخه از آن را بــرای خود
کپی کند ؟
•• مــردم عزیز ایــران هر روز در همین ستون
به انتقاد از کم کــاری ها و اختالس ها و ...
می پــردازنــد .غافل از این که بخشی از این
مشکالت تقصیر خود مردم است .برای مثال
همه از سایپا و ایران خودرو ناراضی اند ولی
هنگام پیش فروش به ساعت نکشیده همه را
می خرند .همه می دانیم مسابقه برنده باش
فقط برای پر کردن جیب یه عده است ولی
هر هفته میلیاردها تومان پول برایشان واریز
می کنیم و هزاران نمونه دیگر.
•• چرا دولــت فقط به فکرکارمندان است؟
حقوق منظم ،بیمه ،عیدی ،مرخصی  .پس
کسبه کوچک چه سهمی دارند؟ بااین وضع و
نابه سامانی اقتصادی!
•• چر ا این قدر طال را گــران کردند که هیچ
پسری جرئت ندارد ازدواج کند؟
•• درمناطقمختلفشهریاحتیدرجادههای
منتهی به شهر بعضی افراد به بهانه نداشتن
پول،دیسکوصفحههایکهنهخودرورارنگ
کرده و به جای نو باقیمت باال می فروشند که
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یکی از تصاویر تاسف برانگیزی که در فضای
مجازی بــازتــاب زیــادی داشــت عکس از در
پارکینگی بود که روی آن نوشته شده« :پارک=
پنچری ،پارک = مرگ» .کاربری نوشت« :همین
کارها رو کردیم که بهمون میگن عصبى ترين
كشور جهان» کاربر دیگری نوشت« :از این جور
آدما که رو در خونه هاشون از این ها می نویسن
ما توی فضای مجازی هم داریم فقط اونا توی
معرفی شون می زنن دایرکت و پی وی = بالک»
کاربری هم نوشت« :طبق قانون تهدید مالی و
جانی جرمه و اینایی که این جوری می نویسن به
نوعی مجرم هستن».



صفحه2

3.2 M views

اتاق خشم برای غلبه بر خشم!
جوانان چینی استرس و عصبانیت خود را در
اتاق خشم خالی میکنند .آنها در این اتاق که
مجهز به چکش و چماق است لوازم الکترونیکی،
وسایل منزل ،بطر یها و مانکنهای مختلف
را خرد می کنند و میشکنند تا تنشهایشان
کم شــود .این خبری بود که به همراه چند
عکس از این اتاق ها در فضای مجازی پخش
شد .کاربری نوشت« :خوبه ما از این اتاق ها
نداریم و اال برای وارد کردن لوازمی که قراره
خرد بشه باید کلی دالر بدیم ».کاربر دیگری
هم نوشت« :ما هم باید برای بروز هیجانات و
خشم جوونامون توی کشور کاری کنیم و جایی
پیدا کنیم تا جوونا کف جامعه دنبال بروز اونا
نباشن».

جنجالکیروشوواکنشغیرتمندانهخیابانی
جــواد خیابانی گزارشگر فوتبال و مجری
برنامه فوتبال آسیایی در شبکه ورزش،
به گفتههای کارلوس کیروش سرمربی
تیم ملی کشورمان در مصاحبه اخیر خود،
واکنش نشان داد .صحبتهای احساسی
خیابانی که در بخشی از آن خطاب به کی روش
گفته بود« :آقای کی روش چرا به مردم بی
احترامی می کنید ما مردم شریفی هستیم.
شما رئیس ما نیستید شما کارمند این مردم
هستید» ،واکنشهایی را در فضای مجازی به
دنبال داشت ،کاربران با بازنشر صحبتهای
او هشتگ خیابانی و جواد-خیابانی را داغ
کردند .پیش از این کارلوس ک ـیروش در
حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان در
گفت وگو با خبرنگاران صحبتهای تندی را
علیه وزیر ورزش ایران بیان و در اظهاراتی
غیرحرفهای از برخی مسائل اقتصادی کشور
انتقاد کرده بود.
«ترس از نتیجه نگرفتن باعث میشه که
افرادی مثل کی روش که دنبال کارهای
پوپولیستی هستن به جای صحبت فنی میرن
سراغ این جور حرف ها».
«نقد منصفانه ،مهربانانه ،به جا و
شایسته جواد خیابانی در باره کي روش
رو شنیدم و در هر لحظه اش هزار بار به این
ایرانی با غیرت افتخار کردم».
«جوادخیابانی مثل مهاجمی هست که
هیچ وقــت بهش تــوپ نمی رســه و
همیشه انتقاد می شنوه...مثل فن نیستلروی،
مثل ایمون زاید ولی یه جایی گلش رو می زنه
که سال ها به خاطر می مونه مثل گزارش بازی
ایران-استرالیا ،مثل حرفاش دربــاره كي
روش».
«دمت گرم آقا جواد که حداقل تو برنامه
زنده جواب کی روش رو دادیــن .آره
مردم این کشور شاید نان نداشته باشن اما
حقوق میلیاردی تو رو همونا دارن پرداخت
می کنن».

مهربانی زیباست
فیلمی از نجات سگی به همراه بچه هایش از زیر
یک پل توسط مردم در فضای مجازی بسیار دیده
شد و واکنش های زیادی داشت .در این فیلم
می بینیم که سگی که زیر پل جوی آبی زایمان
کرده بودبعد از جاری شدن آب به همراه بچه
هایش گیر می افتد و هموطنان مهربانی با زحمت
زیاد آن ها را نجات می دهند .کاربری نوشت:
«چقدر حال آدم رو این مهربونیا خوب می کنه و
چقدر خوشحالم برا داشتن یه همچین هموطن
هایی» .کاربر دیگری نوشت« :از دیدن این لحظه
ها آدم دلش حال میاد ».کاربری هم نوشت:
«خوبه مثل توجه به بدرفتاری با حیوانات و
بازنشرشون توی فضای مجازی مهربانی با
حیوانات رو هم گسترش بدیم».
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دیوار کتاب خوانی
کار زيباي شهرداری شاهرود که با خالقیت
کتابخانه ای عمومی به شکل سر انسان ساخته
اســت در فضای مجازی دیــده شــد .کاربری
نوشت « :امیدوارم تو همه جای ایران از این
جور کتابخانه ها درست بشه بلکه کمی سرانه
مطالعه کشور باال بره» .کاربر دیگری نوشت:
«امیدوارم که هر روز به کمک مردم به حجم
این کتاب ها و تعداد این جور کتابخونه ها
اضافه بشه و شاهد به غارت رفتن کتاب ها و
جمع شدن این کتابخونه ها نباشیم» .کاربری
هم نوشت« :این جور کارها خوبه ولی به شرطی
که مقطعی نباشه و اال مثل دیوار مهربانی زود
فراموش میشه».

