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غولی که درآمد خانوارها
را می بلعد!
خبر کوتاه اما تلخ بود ،اجاره نشین ها که حدود
 25درصد جمعیت خانوارهای کشور را تشکیل
می دهند ،برای پرداخت اجاره واحد مسکونی باید
حداقل نصف و حداکثر دو سوم درآمد خود را خرج
کنند .روز گذشته اعالم شد براساس برآوردهای
وزارت راه و شهرسازی در سال  ،99سهم متوسط
اجاره بهای یک واحد مسکونی  75متری از درآمد
خانوارهای شهری ،در تهران و کــان شهرها
 64درصد ،در مراکز استان ها و شهرهای باالی
 200هزار نفر جمعیت  59درصد و در شهرهای
زیر  200هزار نفر  49درصد بوده است.این آمار
نشان می دهد که مسکن به یک معضل سنگین
تبدیل شده اســت .به گونه ای که اجــاره بها در
تهرانوشهرهایبزرگسهماندکیبرایخوراک،
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بهداشت ،آموزش و سایر هزینه ها باقی می گذارد.
واضح است که عامل اصلی تورم است و عوامل
تورم زا نقش اصلی را در جهش قیمت ها در همه
بخش ها از جمله مسکن ایفا کرده است .با این
حال واقعیت این است که تورم بخش مسکن از
دیگر بخش ها بیشتر بوده است .این مسئله ناشی
از این است که عالوه بر اثرگذاری تورم از طریق
افزایش هزینه تمام شده ساخت و هزینه تولید
مسکن ،ورود سرمایه های سوداگرانه به این بخش
موجب افزایش قیمت شده است .به عبارت دیگر
همان گونه که ورود موج های سنگین نقدینگی
به بازارهای ارز و طال و در سال گذشته به بورس
موجب رشد قیمت ها در این بازارها شد ،مسکن
به عنوان بــازاری که از دیدگاه سنتی و مطابق
واقع ضربه گیر سرمایه ها در برابر تورم است نیز
با هجوم نقدینگی مواجه شده است .این هجوم
در شرایطی بوده است که این بازار فارغ از هرگونه
فشار مالیات و ابزارهای محدودکننده سوداگری
فعالیت می کرده است .سال هاست که تالش ها
برای ورود ابزارهای مالیاتی مقابله با سوداگری
در این عرصه ناکام مانده و دولــت فعلی که در
روزهای آخر فعالیت به سر می برد ،سال هاست
اصالحات مالیاتی مرتبط با این بخش را معطل

نگه داشته است و در ارتباط با راهکارهایی که
روی کاغذ آمده  ،تصمیم گیری نکرده است .ورود
مجلس نیز اگرچه منجر به تصویب قانون مالیات
بر خانه های خالی شده است ولی این اقدام در
عرصه اجــرا با تاخیر دولــت در تکمیل سامانه و
اطالع رسانی به مردم و الزام آن ها برای تکمیل
اطالعات همچنان معطل مانده است.در حقیقت
بازار مسکن از یک سو با افت شدید ساخت و ساز
و رسیدن میانگین ساخت به زیر  400هزار واحد
در سال های گذشته و از سوی دیگر با رهاسازی
افسار سوداگری در این عرصه مصداق «سگ ها
را گشاده و سنگ ها را بسته» شده که سعدی در
گلستان سروده است .کاهش تولید در سال هایی
که با رسیدن موج افزایش متولدان دهه  60به
سن ازدواج و تشکیل خانواده با تقاضای ساالنه
یک میلیون واحدی مواجه هستیم ،چالش جدی
بخش مسکن در این سال ها و سال های بعد است.
یکی از مهم ترین عرصه های مواجهه دولت آقای
رئیسی با معیشت مردم بخش مسکن و کاستن از
بار سنگین این بخش است .قسمتی از مسئله به
مهار تورم بر میگردد و بخش مهم دیگر به اقدامات
مالیاتی برای مقابله با سوداگری .اقداماتی که در
دولت آینده امید تحقق آن را داریم.

روحانی:مردم از قیمت گوشت و مرغ گله مندند
روحــانــی در آیین بهره ب ــرداری از
طـــرح هـــای مــلــی وزارت جــهــاد
کــشــاورزی گفت :مــردم از قیمت
گوشت و مــرغ گله مندند .قیمت
بسته بــنــدی هــا گـــران اســـت ،به
وزارتــخــانــه هــای مــربــوط توصیه
میکنم گوشت و بسته بندی ها
را ارزان تر در اختیار مــردم قرار
دهند.رئیس جمهور در این جلسه
با اشاره به مشکالت پیش پای دولت
دوازدهــم گفت :امسال ما شرایط
سختی را بــه خــاطــر خشکسالی
میگذرانیم و در  ۵۰سال گذشته
هم بی نظیر بوده است .برای همین
هم در زمینه آب و بــرق با مشکل
مــواجــه شدیم و دام و کــشــاورزی
مــردم دچــار مشکل شد .مــردم هر

چقدر ناراحت باشند حق دارنــد،
آدم تا کشاورز و دامدار نباشد درک
نمیکند که چه شرایطی برای این
قشر در صــورت کمبود آب ایجاد
م ـیشــود ،وقــتــی دام پیش چشم
دامـــدار بــاشــد و آبــی نباشد بــه او
بدهد یا درختها و نخلستا نهای

شان بیآب بماند ،این فقط سبب
هزینه مــادی بــرای آن کشاورزان
عزیز نمیشود ،بلکه یک هزینه و
بعد عاطفی هم دارد.آن ها وقتی
محصوالت شان ضایع میشود و در
خطر قرار میگیرد ،گویی جانشان
و فرزندان شان از دست میرود ،آن

قدر تالش و کوشش برای رسیدن
به محصول برای آنان اهمیت دارد.
وی گفت :با همه تــوان و تا ساعت
آخر در خدمت مردم هستیم و خود
را مسئول در قبال مردم می دانیم.
رئیس جمهور با اشاره به خودکفایی
کـــشـــور در بـــرخـــی مــحــصــوالت
کشاورزی گفت :در برخی زمینهها
مابهخودکفاییرسیدیمواگرشرایط
نــرمــال باشد و دچــار خشکسالی
نشویم در بیشتر محصوالت در یک
ســال نرمال خودکفا هستیم .در
گندم خودکفا هستیم ،اگر شرایط
آب و هوایی نرمال باشد .در برنج
هم تقریبا در این شرایط خودکفا و
در شکر هم تا اندازه زیادی خودکفا
هستیم ،اگر شرایط نرمال باشد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••چرا با توجه به این که کشور ما از نظر منابع
آبی در سطح پایینی است باید ما به کشت
برنج بپردازیم و ادامه دهیم؟ با وجود ده ها
کشت جایگزین که نیاز به آب کمی دارد
شایان ذکر است دولت محترم باید با توجه به
بحران بی آبی از ساخت وسازهای بی رویه
باغ ویالها که آب فراوانی در آن هدر می رود
و استفاده میشود جلوگیری کند .باغ ویال
برای چند نفر خاصیت دارد و همان آب برای
هزاران نفر.
••هر روز تورم لجام گسیخته و گرانی های
افسار گسیخته و ...قیمت های سرسام آور
مواد غذایی،کمبود نان و مرغ ،آخرش چه
کسی می تواند با این پدیده های غول آسا
مقابله کند؟ بارالها توبه...
•• آن ها که در خوزستان معترضند همنوع
شما هستند .البته شک دارم شما معنای
همنوع را بدانید.
••افزایش چندرغاز حقوق کارگرها باعث
تــورم در جامعه میشه ولــی دوبــار افزایش
 ۶۰درصـــدی حــقــوق هیئت هــای علمی
دانشگا ههای دولتی در کمتر از  ۶مــاه و
حقو ق بین  ۲۰تا  ۵۰میلیون تومنشون
باعث گشایش اقتصادی میشه!
••۶۰ســالــه ام و بیماری زمینه ای فشار
خون و قلبی دارم اما خبری از زدن واکسن
نیست .تلفنی هم با مرکز بهداشت محله
مان صحبت کردیم .گفتند فقط  ۶۵ساله
به باالها را میزنیم .خانمم عمل قلب کرده
است.
•• واکسن کرونا که ساختیم یک واکسن
گرونی هم باید بسازیم چون هر شش ثانیه
یک قلم جنس گــرون میشه همون نــون و
ماست رو هم نمیشه خورد از کرونا مردیم که
مردیم و خیلی زشته بگن از گرسنگی مرد
دیگه موندیم چه کار کنیم.
•• مشکل نانوایی و قطعی برق هم به تحریم
ارتباط داره یا بی کفایتی دولت؟
•• واقعا استاد رو اعصاب بودن مردم هستین.
اول صف مرغ ،دوم صف روغن ،سوم صف

پیامك2000999 :

گوشت یارانه ای و االن هم صف نان! واقعا
خجالت بکشین از این همه نجابت و صبوری
مردم.
•• یکی از عوامل گرانی نان ،گزارش شما بود.
حاال پاسخگو باشید.
••برای نیمی از استان های کشور هشدار
نارنجی سیل و آب گرفتگی صادر شده و دو
استان کشور درگیر سیل هستند و ما هنوز
طبق عادت در حال بحث و جدل درباره کم
آبی و خشکسالی هستیم .گویا ما منتظریم
که خود سیالب ها به سخن آیند و به زبان
فارسی از ما خواهش کنند آن ها را مهار کنیم
تا از خشکسالی نجات پیدا کنیم .
•• به شش نانوایی رفتم نان بگیرم /خورم
صبحانه ای و جان بگیرم /نشستم نیمه شب
اندر صف نان /نیامد شاطر و گشتم پریشان/
سیاهی محو شد خورشید سرزد /شکم از قار
و قور بر جان شرر زد /ز بخت بد در این گرمای
مرداد /فشارم رفت پایین قندم افتاد /اگر چه
من به قرصی نان شادم /برس شاطر تو یک
لحظه به دادم /بیا ای دولت تدبیر و امید/
مکن ما را ز قرص نان نومید /تو که معمار
تدبیر و امیدی /تو که طراح رمز شاه کلیدی/
بیاشیبمالیمراعملکن/بهآنیمشکلنان
را تو حل کن /در این چند روز آخر ای دالرام/
مده ما را حواله سوی برجام.
•• یک وقت از خوزستان مظلوم ننویسید!
البته انتظاری از شما نداریم.
•• جالب است به تازگی باب شده که کابل
تلفن و ترمینال مربوط به خطوط تلفن منازل
یا بعضا سازمان ها به سرقت می رود .نکته
جالبش اینه که به مخابرات زنگ می زنی و
پیگیری میکنی می گن کابل و ...نداریم.
زمــان مـیبــره ،بعد شخص یا اشخاصی به
عنوان پیمانکار این کار پیام میدن که هر خط
 ۵۰هزار تومان می گیرن وصل میکنن ...
امکانات دولتی در دست بخش خصوصی
...اگـــر مخابرات امکاناتش رو نــداره پس
پیمانکار از کجا تامین می کنه؟ شاید از محل
همین ! ...

••یــک جعبه دستمال کــاغــذی صدبرگی
شــرکــت ...طــرح بهاره تولید اردیبهشت
امــســال 9400تــــومــــان بــــوده و تــیــرمــاه
بــه10700تــومــان رسیده اســت .احتماال
ایــن هــا اعــتــیــاد دارنـــد بــه افــزایــش قیمت
محصوالتشان! همچنین مقایسه قیمت ها
با سال گذشته واقعا آزاردهنده است .این
مورد و موارد مشابه ،نتیجه بی نظمی و نبود
نظارت و نبود جریمه های بازدارنده و البته
نشانه بیوجدانی در بعضی تولیدکنندگان
کاالها و صاحبان صنایع است.
•• نان هم گران شد و چه سیاست کثیفی که
دولت روحانی قبل از دولت رئیسی نان و مواد
غذایی و...را گران می کنند تا مردم از چشم
روحانی ببینند البته که....
•• آیا غیر از مسجد االقصی و سوریه و لبنان
روزنامهشمامردمکشورخودمانرانمیبیند؟
مردم خودمان در فقر و بی آبی و تشنگی به سر
می برند پوشش خبری نمی دهید بعد اخبار
کشور های دیگر را می نویسید... .
•• تــلــویــزیــون  ،نــمــی خـــواد دس ــت از ایــن
سریالهای آبدوغ خیاری ،ازدواج پسر فقیر
دختر پولدار و دختر فقیر پسر پولدار ،برداره؟
خجالت آوره  ،به خدا  .کشور چین با تالش و
کوشش جوانان ومردمش دنیای تکنولوژی
و تولیدات را در دست گرفته ،شبکه های
سیما ،کمی تفکراتشون و سوژه هاشون را
به روز کنن.
••سگ ها میتوانند محله ای را ناامن کنند
و باعث سلب آسایش ساکنان آن شوند! ولی
خرها اگر امکان جوالن یابند! مملکتی را!...
•• وضع بهداشت پیاده روهای اطراف فلکه
آب و خیابان طبرسی بسیار زشــت و آزار
دهــنــده اســت  .ضمن لــزوم توجه و تالش
بیشتر مسئوالن شهرداری باید طبق قانون
با کسانی که آلودگی زیست محیطی ایجاد
می کنند برخورد شود .
••ما کارگران معدن طالی هیرد از برج یک
تاکنون حقوق دریافت نکردیم چرا کسی به
فکر ما نیست؟ لطفا پیگیری کنید.

تقدیر از روزنامه خراسان و آخرین خبر در مراسم اعطای نشان ملی بهره وری
حسین بردبار -مراسم اولین دوره اعطای نشان
ملی بهره وری با حضور معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور  ،رئیس
سازمان ملی بهره وری و جمعی از فعاالن این
حوزهصبحدوشنبهباتقدیرازبرگزیدگاندرحوزه
ترویج و اجرای بهره وری درکشور ازجمله روزنامه
خراسان و مجموعه رسانه ای آخرین خبر ،برگزار
شد.به گزارش خراسان  ،دکتر جمشید انصاری،
معاون رئیس جمهور در این مراسم با بیان این
که در مفهوم بهره وری به زمینه های فرهنگی
جامعه خیلی بی توجه یا کم توجه هستیم ،افزود:
ما زمان زیادی نیاز داریم که بتوانیم این مفهوم
را ترویج کنیم.وی با تاکید بر این که باید مفهوم
بهرهوری بیش از گذشته اجتماعیسازی شود
و همه دستگا هها برای ترویج ،آن را در دستور
کار قــرار دهند گفت :در این زمینه حر فهای
ناگفته ،کارهای نکرده و راههای نرفته در کشور
زیاد است.انصاری تصریح کرد :با کمک رسانهها
مفهوم بهره وری باید بیشتر اجتماعی سازی و
ترویجشود،چونآسیبشناسیوپرداختنبهاین
نوع آسیبها میتواند برخی موانع آن را رفع کند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

با اشاره به انتقاد اخیر رئیس سازمان ملی بهره
وری مبنی بر این که در جلسه اخیر اقتصاددانان
بارئیسجمهورمنتخباز 14نفریکهسخنرانی
کردند ،تنها یک نفر به صورت گذرا به موضوع
بهره وری پرداخته است ،گفت :امروز در مفهوم
بهره وری در زمینههای فرهنگی جامعه کم
کاری میکنیم در حالی که ترویج مفهوم بهره
وری نیاز به کارهای فرهنگی دارد.معاون رئیس
جمهور افزود :دولت و دستگاههای اجرایی باید
با ارتقای بهره وری در مجموعههای خود ،به فکر
هدایتجامعه به سمت اهمیت موضوع بهره وری
و ترویج آن در بخشهای مختلف باشند تا موضوع
بهره وری هر چه بیشتر ترویج داده شود.
قدردانی از فعاالن بهره وری طبق قانون

رئیس ســازمــان ملی بهره وری نیز برگزاری
مراسم تقدیر از فعاالن حوزه بهره وری کشور را
از وظایف قانونی این سازمان بر اساس برنامه
ششم توسعه ذکر کرد و افزود :این سازمان نقش
حاکمیتی دارد و باید راهبر و ناظر بر موضوع
بهره وری در کشور بــاشــد.وی با قــدردانــی از
دانشگاه یزد برای ایجاد مدل مفهومی تقدیر

از فعاالن این حــوزه گفت :فعاالن عرصه بهره
وری در سه سطح نشان ملی ،تندیس ملی و لوح
تقدیر مورد قدردانی قرار خواهند گرفت.دکتر
شخصی نیا ،دبیر علمی مراسم اعطای نشان
ملی بهره وری نیز از شناسایی  261کتاب
و  463مقاله در نشریات معتبر علمی کشور
دربــاره بهره وری طی سه سال اخیر خبرداد و
گفت :افرادی که حائز امتیاز باالی  900از سوی
هیئت داوران شده باشند،نشان ملی و دارندگان
امتیاز  700تا  900تندیس ملی دریافت می
کنند و به دارندگان امتیازهای  500تا 700
لوح تقدیر اعطا می شــود.در پایان این مراسم
فعاالن برگزیده در حوزه بهره وری در چهار حوزه
کتاب ،پایان نامه  ،مقاله و رسانه از سوی معاون
رئیس جمهور و همچنین رئیس سازمان ملی
بهره وری مورد قدردانی قرارگرفتند که دراین
میان از دکتر جهانگرد و حمید کالنتری ،به
عنوان دو متخصص حوزه بهره وری دررسانه ها
و همچنین از مدیران مسئول خبرگزاری ایلنا و
روزنامه خراسان و مجموعه رسانه ای آخرین خبر
به عنوان رسانه های دارای بیشترین آثار برگزیده
در حوزه بهره وری با لوح تقدیر قدردانی شد.

بازار بغداد ،رنگ خون گرفت

انفجار تروریستی در بازاری در پایتخت عراق 20شهید و  45زخمی به جا گذاشت
انفجار بمب در شرق بغداد پایتخت عراق تعدادی
کشته و زخمی به جا گذاشت .روز گذشته رسانه
هــای عراقی از انفجار در بــازار «الوحیالت»
شهرک صدر واقع در شرق بغداد خبر دادند.آمار
کشته ها و زخمی ها در رسانه ها تناقض دارد.
برخی منابع خبری از چهار کشته و 15زخمی بر
اثر انفجار در بغداد خبر دادند .این در حالی است
که چند رسانه دیگر از افزایش تعداد شهدای
حادثه تروریستی خبر دادند و ادعا کردند این

انفجار حداقل  ۲۰شهید و  ۴۵زخمی داشته
است.شهرک صدر و به ویژه بازارهای شلوغ آن در
ماه های اخیر حوادث امنیتی متعددی را تجربه
کرده است.حدود سه هفته پیش انفجاری در
شهرک صدر بغداد در بازار «المحابس» رخ داد
که  ۱۵مجروح به جا گذاشت.اواخر فروردین
امسال نیز یک بمب جاسازی شده در یک خودرو
در بــازار محلی منطقه حبیبه در شهرک صدر
بغداد منفجر و عالوه بر مرگ یک نفر و جراحت

 ۱۲تن دیگر باعث آتــش ســوزی چند خــودرو
در محل حادثه شد .ساعتی قبل از این انفجار
تروریستی منابع عراقی خبر دادند که نیروهای
این کشور موفق شد هاند تروریست موسوم به
«والی بغداد» را بازداشت کنند .فرد بازداشت
شــده ،یکی از «برجستهترین ســرکــرد ههــای
داعش» به شمار میرود .به گفته منابع عراقی،
این عامل داعش قصد داشته در بغداد حمالت
تروریستی انجام دهد.

روزنامهخراسانشمالی ۱۷سالهشد
 17سال پیش در چنین روزی یعنی در تاریخ 29
تیر 1383روزنامه «خراسان شمالی» متولد شد؛
اوایل در قالب ویژه نامه روزنامه خراسان منتشر
می شد و بعد از چهار سال در  ،1387وزارت
ارشادمجوزاولینروزنامهاستانخراسانشمالی

را به نام روزنامه خراسان شمالی صادر کرد .حاال
از امــروز  17ساله شده ایم.دغدغه مان مطرح
کــردن ،بررسی و پیگیری مطالبات و خواسته
های مردم بوده است و برای توسعه و پیشرفت
استان در کنار مردم و مسئوالن حرکت کرده ایم.
امروز در  17سالگی روزنامه «خراسان شمالی»
امیدواریم مطالبی که در این روزنامه منتشر می
شود ،روشنی بخش و روزنه ای برای توسعه هر
چه بیشتر استان باشد و آرزو می کنیم بتوانیم

مصمم تر و استوارتر از همیشه در کنار مخاطبان و
مسئوالنباشیموباپیگیریمشکالتاستان،غبار
کمبودها و محرومیت را از چهره خراسان شمالی
بزداییم و پیام آور شادی و موفقیت های فرزندان
اینمرزوبومباشیم.بهمناسبتهفدهمینسالروز
تولد این رسانه مردمی با برخی مشترکان قدیمی
روزنــامــه خراسان شمالی و مسئوالن همیشه
همراه استان گپ و گفتی داشتیم .ادامه مطلب
را در سایت  khorasannews.comبخوانید.

با حضور وزیران راه و جهاد کشاورزی و مدیرعامل بانک مسکن

عملیاتساخت 100هزارواحدمسکونیکلیدخورد
با حضور وزیران راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی
ومدیرعاملبانکمسکن،عملیاتاجراییاحداث
صد هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن،
آغاز شد.به گــزارش پایگاه خبری بانک مسکن
ـ هیبنا  ،با حضور اسالمی وزیر راه و شهرسازی
و خــاوازی وزیر جهاد کشاورزی،محمود شایان
مدیرعامل بانک مسکن و همچنین مدیرعامل
بانک کشاورزی ،عملیات اجرایی احداث یکصد
هزار واحد مسکونی آغاز شد.محمد اسالمی وزیر
راه و شهرسازی رفع موانع ومشکالت شناسایی
اراضــی مــورد نیاز در طرح اقــدام ملی مسکن و
امضای ساخت واحدهای مسکونی با پیمانکاران
مطرح کشور را از نکات مهم در این طرح اعالم
کرد.وی ادامه داد :با توجه به حمایت های خوب
شورای پول و اعتبار کشور در موافقت با تخصیص
تسهیالتبیشتربرایسرمایهگذارانوپیمانکاران
طرح اقدام ملی امیدوار هستیم ساخت مسکن در
این طرح سرعت بیشتری بگیرد.خاوازی وزیر
جهاد کشاورزی نیز در این مراسم دربــاره نحوه

شناسایی متقاضیان واجــد شرایط مسکن در
میان کارکنان این وزارتخانه  ،شناسایی اراضی
مازاد وزارتخانه و همچنین شناسایی و انتخاب
پیمانکاران بــرای اجــرای ایــن طــرح مــواردی را
توضیح داد.بر اساس این تفاهم نامه که مدت آن
از زمان اجرا سه سال است ،مقرر شد اراضی مازاد
وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده  ۶قانون
سامان دهی ،تغییر کاربری یابد و در قالب طرح
اقدام ملی مسکن به کارکنان معرفی شده وزارت
جهادکشاورزی تعلق بگیرد.بر اساس این تفاهم
نامه ساخت ،نظارت و کنترل پــروژه ها برعهده
وزارت جهاد کشاورزی و تغییر کاربری ،واگذاری
عرصه زمین و در نهایت انتقال سند به متقاضیان،
برعهده وزارت راه و شهرسازی است.بنا بر اعالم
وزارت جهادکشاورزی ،در راستای اجرایی شدن
تفاهم نامه ،عملیات اجرایی طــرح اقــدام ملی
مسکن کارکنان وزارت جهاد در استان های
سیستان و بلوچستان  ،خراسان رضوی  ،خراسان
جنوبی و هرمزگان ،آغاز شد.

