
  سجاد زندي لك:
 ميدونيد چرا براي افزايش قيمت لوازم خانگي 
مجوز صادر ميشه؟ چون بالي ايران خودرو و 
سايپا اين بار در لوازم خانگي وارد شده و هر روز 

بد تر خواهد شد تا به مرز قرعه كشي برسد. 
  كاظم عليرضا:

 ديروز اعالم شد لوازم خانگي ۱5درصد گران 
شد. يعني كارگري كه تا ديروز با 200ميليون 
ميتونست براي دخترش جهيزيه بخره االن 
بايد 230 ميليون ب��ده 30ميليون چقدره؟ 

حقوق شش ماهش!
  احمد روستايي:

افزايش قيمت ل��وازم خانگ��ي يعني عماًل 
سخت تر ش��دن زندگي مردم و به خصوص 
جوانان. حاال براي آماده كردن يك جهيزيه 
بايد ۱5درصد بيشتر هزينه كرد. ميگن فقط 
بعضي از كاالها ولي عمالً مثل كاالهاي اساسي 

همه افسارگسيخته افزايش پيدا مي كنند. 
  كاربري با نام »حميدرضا«:

همين االن نميشه با ۱0برابر شدن قيمت ها 
نسبت به دو و سه س��ال پيش لوازم خانگي 
خريد بعد دوباره دنبال گران تر كردن هستند. 
از اونور ميگند چرا جوانان ازدواج نميكنند، از 
اينور اونقدر اجاره خانه و وسايل حداقلي يك 
زندگي رو گران ميكنند كه ديگه كمتر كسي 

توانايي ازدواج پيدا كنه.
  كيان مهزاد:

پاسخگوي افزايش قيمت لوازم خانگي و همه 
اتفاقات بعدش رو بايد وزيري بده كه تصميم 
گرفت حقوق كارگران رو ۶0 درصد زياد كنه. 
چطوري يك كارخانه دار بايد ۶0 درصد بيشتر 
حقوق بده؟ طبيعيه با افزايش قيمت! فشارش 
به كي مياد؟ به همون كارگري كه فكر ميكنه 

حقوقش زياد شده. 

  سيدپويان حسين پور:
 حاال باز ما يك حرفي مي زنيم و دوس��تان 
در دول��ت ناراحت ميش��ن و ميگن فالني 
ما رو ميزنه ولي وجداناً نيس��ت كه خيلي 
همه چيز اوكي و ش��رايط كام��اًل رديفه، 
همچين خوش��حال خوشحال خبر صدور 
مجوز افزايش قيمت ل��وازم خانگي رو هم 

اعالم مي كنيد؟!
  پريسا حيدري:

 هنوز چند ماه از ابالغ قانون جواني جمعيت 
نگذش��ته كه قيمت خريد و اجاره مس��كن 
و لوازم خانگي افزايش پيدا ك��رده، تازه اينا 
ملزومات ش��روع زندگيه نه ادام��ه اش. گام 
بعدي تون براي ترغيب جوان��ان به ازدواج و 

افزايش فرزندآوري چيه؟
  سيدصادق حسيني:

 با مدير يك��ي از كارخانه هاي ب��زرگ لوازم 

خانگ��ي كه درب��اره  مش��كالت  توليد گپ 
ميزدم گفت ما افزايش حق��وق 5۷درصد 
را اعمال كرديم ام��ا وزارت صنايع با اعمال 
قيمت گذاري دستوري اجازه افزايش قيمت 
متناسب با تورم نمي دهد! از طرف ديگر با 
مشكل قطعي برق مجبوريم خطوط توليد 

را هم كاهش دهيم.
  محمد مرادي:

 ام��ام خامنه اي: »م��ن گالي��ه مي كنم از 
دوستاني كه مسئوالن كاالهاي خانگي و 
لوازم خانگي هس��تند. ما از اينها حمايت 
كرديم و اس��م آورديم ش��نيدم بعضي از 
اقالم دو برابرارتقاي قيمت پيدا كرده، چرا؟ 
اين جور نبايس��تي با حمايت ه��ا برخورد 
بش��ود.« از اول تي��ر لوازم خانگ��ي گران 
مي ش��ود و رس��ماً جلوي حرف امام امت 

مي ايستند. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

شرافت و عزت مؤمن
آيت اهلل جوادي آملي:

وجود مبارك پيغمبر به جبرئيل )س��الم اهلل عليهما( فرمود مرا 
موعظه كن، چون انس��ان يك چي��زي را كه مي دان��د، وقتي از 
ديگران بشنود يك اثر مضاعف دارد. »َفَقاَل« جبرئيل به وجود 
مبارك پيغمبر )صلي اهلل عليه و آله و سلّم( گفت: »ِعْش َما ِشْئَت 
ََّك َميٌت«: به حضرت عرض كرد ه��ر چه مي خواهي زندگي  َفإِن
بكني، بر فرض عمر شما ادامه داشته باشد، پايان آن مرگ است. 
ََّك ُمَفاِرُقُه«: هر  ََّك َميٌت َو أَْحِبْب َما ِشْئَت َفإِن »ِعْش َما ِشْئَت َفإِن
چه را مي خواهيد دوست داشته باش��يد، ولي بدان كه روز فراق 

مي رسد، اين محبوب ديگر با شما نيست!
ََّك ُماَلقِيِه«: هر كاري كه مي خواهي بكني  »َو اْعَمْل َما ِشْئَت َفإِن
آزاد هس��تي، ولي بدان يك روزي درگير همان عمل هستي و 

سرانجام آن را مي بيني. 
ُه َكفُُّه  آخرين جمله اين است كه »َشَرُف الُْمْؤِمِن قِياُمُه بِاللَّيِل َو ِعزُّ
َعْن أَْعَراِض النَّاِس«: شرافت مؤمن در نماز شب است و عزت او در 

اين است كه با آبروي مردم بازي نكند. 
منبع: كانال تلگرامي »نش��ر بيانات و دستورالعمل هاي علماي 

اسالم«

   آیينه نفس

عامل آرامش موجب اضطراب شد!

محمدصادق عبداللهي در توئيتي نوشت: آموزش  و پرورش استثنايي از مظلوم ترين بخش هاي 
آموزش و پرورش است كه نه غمخواري دارد و نه روضه خواني. از طرفي در ستاد، سازماني مستقل 
شده و رديف بودجه دارد و معاونان آموزش و پرورش كمتر قبول مي كنند اين حوزه تحت پوشش 
آنهاست و از طرفي در صف هم رديف س��اير مدارس قرارش مي دهند، درحالي كه بودجه كافي 

براي صف نمي دهند. 

كان��ال تلگرامي »حامي��ن مدي��ا« نوش��ت: دخترخانم هاي محت��رم، به دلي��ل فرار از 
مش��كالت خانه و به دور از آمادگي، ازدواج نكنيد. آقا پس��رهاي گرام��ي، فقط به جهت 
خاموش كردن نياز جنس��ي و به دور از آمادگي وادي تأهل، ازدواج نكنيد. پسر و دختر 
 مقابل ش��ما، از ش��ما انتظار دارد يك همس��ر متناس��ب و متعادل باش��يد، به همديگر 

ظلم نكنيد. 

  محمدامين رضايی نوشت:
اين روزها دوستان طلبه ام مثل خيلي از مردم دنبال خانه هستند 
براي اجاره، اگر صاحبخانه كنار نيايد، من هم چند روز ديگر به 
اين قافله مي پيوندم. يكي از رفقا مي گفت: »ديگه نميشه خونه 
اجاره كرد، بايد بريم سمت چادر زدن.« گفتم »فكر خوبيه، يك 
زمين بگيريم ۱0 نفر داخلش چادر بزنيم، مردان قبيله شب دور 

آتيش جمع مي شيم و درباره مسائل مملكت بحث مي كنيم.«
حقيقت اين است اين روزها آنقدر وضعيت مسكن تلخ و تراژدي 
است كه شوخي ها هم تلخ شده است. چند وقت پيش پيرامون 
زمين و مسكن كارگاهي فقهي داشتيم. حكم شناسي فقهي 
و موضوع شناس��ي را با هم جلو برديم، وقتي آدم حكم زمين 
در اس��الم را در اقتصادنا شهيدصدر و س��اير كتب مي خواند، 
ظرفيت هاي فقه در بحث انفال را مي بيند، اصل 3 و ۴5 قانون 
اساس��ي و نامه امام درباره مس��كن محرومان و صحبت هاي 
شهيدبهشتي و. . . در تأمين مسكن مردم و اينها را با وضع موجود 

مقايسه مي كند، از درون آتش مي گيرد. 
باور كنيد كشورهايي كه ته ايده هاي سرمايه داري را اجرا كردند 
در مسكن اين وضعيت رها و بي دولتي را ندارند كه ما دچارش 
شده ايم. در كدام كشور نزديك 3 ميليون مسكن خالي بي ماليات 
وجود دارد و وضعيت تعيين اجاره ها اينقدر بي حساب و كتاب 
دست بنگاه هاست؟ در ليبرال ترين كشورهاي دنيا كه همه  چيز 
را به بازار سپرده اند، مسكن را دولت مديريت مي كند، آن وقت 
در كشور ما با اين ظرفيت فقهي و قانوني. . . در 30 سال گذشته 
قيمت زمين در تهران ۱020 برابر شده! زميني كه در اسالم و 
حكم فقها اكثر آن حتي ملكيت بردار نيست و اولويت آن به احيا 
و حيازت است اگر مدتي رها شود كه موات شود، عمالً از ملكيت 

ساقط مي شود. 
ما بابي به نام زمين داري در فقه نداريم، چون اساساً زمين جزء 

منابع است و براي امت مسلمان و امام، اسالم با اين حكم يك 
تقابل جدي با فئوداليسم كرده، حاال زمين در مملكت اسالمي 
ما كه قانون اساسي اش از فقه عبور كرده از منابع عمومي كه هيچ 
از سرمايه و كاالشدگي هم عبور كرده و به جنس لوكس تبديل 
شده است! در ايران با اين وسعت از زمين خالي كه براساس آمار 
مركز پژوهش ها حدود 50 تا ۷0 درصد يك خانه هزينه زمين 
آن است، سال انتظار خانه دار شدن در دهك هاي پايين به بيش 
از يك قرن رسيده است. )آمارها را ببينيد( اين روايات و ظرفيت 
فقهي و قانون اساسي و اين حد از داشتن زمين آن وقت اجاره 
يك خانه بيش از نصف درآمد يك خانواده را شامل مي شود. اگر 
كسي هم نداشته باشد بايد يا به حاشيه نشيني تن بدهد يا از 

شهر خارج شود. 
رس��ماً روابط برده داري با دوگانه مستأجر- صاحبخانه در اين 
وضعيت بازتوليد  شده، بنگاه ها هم شده اند عامل قيمت گذاري، 
اين وسط انگار اصالً دولتي نيست! مسكن خريدن براي زوج هاي 
جوان كه كاًل به آرزوي مح��ال درآمده؛ مجله راه درباره تجربه 
مسكن و زمين در ابتداي انقالب را بخوانيد. گاهي انسان خيال 
مي كند اينها همه يك سريال است، يك سريال كمدي- تراژدي، 
اگر اندكي آينده نگري داشتيم در ساحت حكمراني وقتي ديديم 

پنج شش سال دولت قبل رسماً پروژه مسكن سازي را متوقف 
كرده و وزيرش به صراحت مي گويد كه اصالً وظيفه دولت تأمين 
مسكن نيست و بازار خودش مشخص مي كند، همان موقع بايد 
قدمي برمي داش��تيم. عادت كرده ايم بگذاري��م اين بدن زخم 
بردارد، عميق بشود، اين بيمار نفسش به شماره كه افتاد، به كما 
كه رفت، آن وقت بعد به هول  و وال بيفتيم؛ شبيه مسئله جمعيت! 
مسكن در لغت يعني موجب س��كينه و آرامش، اين روزها اما 
بزرگ ترين عامل اضطراب و اضط��رار مردم خصوصاً زوج هاي 
جوان ش��ده، انگار كلمات را بي معنا كرديم، در خبرها خواندم 
يك روزنامه نگار به خاطر افزايش قيمت خانه اش سكته كرده 
است. مثالً خواستيم به مستأجرها كمك كنيم وام ۱۸درصد به 
مردم مي دهيم، قسط ۱00ميليون آن در ماه مي شود 2 ميليون 
و 500 كه ۹00هزار تومان آن فقط س��ود است، مستأجر اگر 
داشت همين قدر را به جاي سود به بانك ها به صاحبخانه اجاره 
مي داد. سال هاي قبل همين وام زير ۱0 درصد بود؛ همين قدر 
را هم دولت محترم در نظر نگرفت. حق مس��كن كارگران هم 
تنها ۱00هزار تومان اضافه ش��ده و از ۴50 به 550 رس��يده 
است. يكي از دوستان حرف درستي مي زد، اگر از مسئوالن اين 
خانه هاي سازماني و مصادره  شده را بگيريم آن وقت درد را بيشتر 

مي فهمند، آن وقت احتماالً جدي تر به فكر بيفتند. 
 بيش از ۴0 درصد مردم ايران اجاره نشين هستند، در شهرهاي 
بزرگ بيش��تر. همين آمار كفايت مي كند نش��ان دهد تمام 
سياس��ت هاي ما در حوزه مس��كن اش��تباه بوده، چون آمار 
اجاره نشين ها تصاعدي باال رفته است. قيمت مسكن اين روزها 
رسماً مردم را از پا درمي آورد و اين مسئله ديگر هيچ ربطي به 
دشمن ندارد. در كشوري با اين حد از زمين خالي، اين ظرفيت 
فقهي- قانوني و اين همه نيروي كار اين وضعيت مسكن، حقيقتاً 

كلمه اي در توصيف اين حد از ناكارآمدي وجود ندارد. 

مظلوم ترين بخش آموزش و پرورش در ازدواج به طرف مقابلتان ظلم نكنيد

شريعتي از ديدگاه شهيد بهشتي
 كانال تلگرامي »از بهشتي براي امروز« 
ش��ريعتي،  كت��اب  اس��اس  ب��ر 
جست وجوگري در مس��ير شدن نظر 
شهيد بهشتي را در خصوص دكتر علي 
شريعتي بازخواني كرد. شهيد بهشتي 

می گويد:
دكترشريعتي از استعدادها و قريحه هاي 
سرشار پرارزش و پرخروش زمان ماست. 
اجازه دهيد نگويم »بود« چون او زنده است. . . آرائش، انديشه هايش، برداشت هاي اسالمي اش 
و برداشت هاي اجتماعي اش در حال دگرگوني و در مسير شدن بود. چون انسان موجودي در 
حال شدن است. و نه فقط انسان بلكه همه موجودات عالم طبيعت واقعيت هاي شدني هستند 
ولي انسان در ميان همه موجودات شدنش شگفت انگيزتر است. اي انسان! تو سراپا شدني... 

از آنجا كه دكتر يك پويش و يك حركت بود طبيعي اس��ت كه در انديشه ها و كارهايش موارد 
متعددي وجود داشته باشد كه از ديدگاه صاحبنظران اسالمي مردود بود يا حتي پايه هاي اصيلي 
نداشت. به همين دليل در موارد زياد حساسيت هايي در برابر گفته ها و نوشته هايش به وجود مي آمد 
البته نه از جانب كساني كه نگرش سطحي نسبت به اسالم دارند بلكه از جانب صاحبنظران ژرف نگر 
اسالم. ولي آنچه درباره دكتر بايد هميشه منصفانه داوري شود نقش مؤثر او بود در بازگشت  نسل 
جوان به خويشتن و اسالم خويشتن و اينكه اين نسل بار ديگر هويت خودش را در اسالم بازيابد. 

مذاكره زير فشار تحريم!
يعقوب ربيعي در كانال تلگرامي خود نوشت: وضع تحريم هاي پتروشيمي همزمان با مذاكرات 

هسته اي از سوي امريكا از چند منظر قابل تحليل است:
۱( برخالف نگاه جريان غربگرا به دموكرات ها، بررسي ها نشان مي دهد از پيروزي انقالب تا تابستان 
۹5، جمعاً 2۹ قانون و مقررات تحريمي از طرف امريكا عليه ايران وضع شده كه 22 تاي آن از طرف 
دموكرات ها و هفت تحريم از طرف جمهوريخواهان بوده است. دولت اوباما به معاونت بايدن با ۱3 
مورد تحريم ركورددار تحريم هاست. لذا به قول چامسكي، دموكرات ها همان جمهوريخواهان 

رقيق شده دهه ۹0 هستند. 
2( با وجود اينكه تحريم پتروشيمي ها موضوعي قديمي است پس چرا امريكايي ها اصرار دارند كه 
بگويند اين تحريم، تحريم جديدي است؟! اولين اصل، همانطور كه CNN  گفت اذعان امريكايي ها 
به خالي شدن دست آنها از حيث گزينه اس��ت، اما موضوع دوم را مي توان در حوزه جنگ ادراكي 
دانست. امريكايي ها پيشاپيش در حال ساخت اين انگاره در اذهان شركت هاي خارجي هستند كه 
حتي اگر توافق هم بشود قرار نيست ايراني ها انتفاع و سودي ببرند؛ امري كه امريكايي ها در سال 

20۱5 انجام دادند و مانع از حضور شركت هايي شدند كه تمايل به حضور در بازار ايران داشتند. 
3( در مقابل اين رذالت امريكايي ها چه بايد كرد؟ بهترين كار اين است كه تيم ديپلماسي ايران 
به دنبال تضمين بيشتر و تعبيه پروسه راستي آزمايي بهتر در توافق باشد، اما نگاه بلندمدت بايد 
گرايش تيم اقتصادي و سياستگذاري دولت بر ايجاد اقتصاد درون زا و برون نگر باشد تا بتواند اقتصاد 

را از تكانه هاي بين المللي مانند جنگ اوكراين و تحريم هاي گاه وبيگاه امريكايي ها مصون بدارد.

ماشين حساب ويرجينيا
 كاربري با نام »هيركان« در رشته توئيتي 
نوشت: توماس فولر يه برده  سياهپوست 
بود كه به اعتقاد بعضيا با هوش حيرت 
آورش توي رياضيات اولين جرقه هاي 
پايان برده داري رو روشن كرد. توماس 
فقط ۱۴ساله بود كه توي بازار فروخته 
ش��د، يه زوج كشاورز بيس��واد اون رو 
خري��دن و ب��ه مزرع��ه ب��ردن. ولي... 
صاحبش خيلي زود متوجه شد اين برده 

يه برده  معمولي نيست!
اون مثل يه ماشين حساب كامل بدون 
معطلي محاسبات و حل مسائل سنگين رياضي رو جواب مي داد. بعد از چند تا بررسي متوجه 
شدن اين يه نابغه است و بهش لقب ماشين حساب ويرجينيا رو دادن. براي همه جاي تعجب 
بود كه چطور يه آدم بيس��واد با اين دق��ت جواب مي ده. البته خودش مي گفت با ش��مارش 

دانه هاي گندم و تارهاي موي دم گاوها شمارش رو ياد گرفته!
بعضي از نوابغ اون دوره كه بهش مشكوك بودن سعي كردن با سؤاالت سخت تستش كنن: 
اولين ممتحن: تو يك س��ال و نيم چند ثانيه وجود داره؟ توماس در زمان بس��يار كم گفت: 
 ۴۷/3۴0/000ثانيه. ممتحن دوم بدون معطلي پرسيد: يه فرد ۷0 ساله و ۱۷ روز و ۱2 ساعت 
عمر كرده، اين فرد چند ثانيه زندگي كرده؟! توماس در زمان كوتاه تري گفت: 22۱0500۸00 
ثانيه. ممتحن سوم با زيركي بدون اينكه سؤال بپرس��ه، جواب توماس رو روي كاغذ بررسي 
كرد و نهايتاً گفت من روي كاغذ جوابت رو بررسي كردم، جوابت اشتباهه و تعداد ثانيه هاي 
زندگي مرد ۷0 ساله كمتر از چيزي است كه گفتي. توماس با لبخند بهش گفت قربان فكر 

كنم اختالف حساب سال هاي كبيسه رو فراموش كردين!
فولر يكي از اولين موارد ثبت شده  سندرم هوشمنديه. خيلي ها خواهان خريداري اين برده 
بودن ولي فولر تا ۸0 سالگي پيش پريسلي و اليزابت )به اصطالح صاحباي اين برده( موند و 
هميشه بابت اينكه اون رو به كسي نفروختن تشكر مي كرد! ولي به هر حال اون اولين كسي 

بود كه ثابت كرد سياهپوست ها كم هوش تر از سفيد پوست ها نيستن.

باليي كه IMF  سر اكوادور آورد
 سيدياسر جبرائيلي در كانال تلگرامي 
خ��ود نوش��ت: اواخر ده��ه ۱۹۹0 كه 
اقتصاد اكوادور در نتيجه بالياي طبيعي 
دچار بحران ش��د، امري��كا و صندوق 
بين المللي پول در مق��ام ناجي ظاهر 
شدند و اين كشور نفتي را براي دستيابي 
به هدف ادعاي��ي مقابله با تورم و ايجاد 
رشد و ثبات اقتصادي، مجبور به انجام 
اصالحات نئوليبرالي كردند. نتيجه اين 
اصالحات، وي��ران ش��دن اقتصاد اين 

كشور امريكاي التين بود. 
سال 200۷ وقتي رافائل كورآ روي كار 
آمد، همه سعي خود را كرد فجايعي كه نئوليبراليسم در كشورش به بار آورده بود، جبران كند. 
پاسخ اين شورش كورآ عليه نئوليبراليسم، كودتاي ناكام سپتامبر 20۱0 با هدايت سازمان سيا 
بود. نهايتاً سال 20۱۷ كورآ از قدرت كنار رفت و لنين مورنو، از طرفداران اصالحات نئوليبرالي 

با كمك امريكا در انتخابات به پيروزي رسيد و اكوادور را به آغوش نئوليبراليسم بازگرداند. 
وقتي كورآ دولت را تحويل داد، بدهي اكوادور به اندازه ۴0 درصد توليد ناخالص داخلي اين 
كشور بود. در دوره كورآ اكوادور ميانگين رش��د ساالنه ۱/5 درصد را تجربه كرد. نرخ فقر 3۸ 
درصد و فقر مطلق ۴۷ درصد كاهش يافت. ضريب جيني - به عنوان شاخص سنجش شكاف 
طبقاتي- از 0/55 به 0/۴۷ كاهش يافت. مورنو سياست هاي دوره كورآ را كنار گذاشت و دست 

به دامان صندوق براي اخذ وام و انجام »اصالحات اقتصادي« شد. 
مارس 20۱۹ هيئت اجرايي صندوق بين المللي پول اعطاي يك وام ۴/2ميليارد دالري به اكوادور 
را تصويب كرد. مانند همه تسهيالت صندوق، اين وام ۴/2 ميليارد دالري نيز مشروط به انجام 
يكسري اصالحات اقتصادي بود. در بيانيه صندوق براي تصويب اعطاي وام به اكوادور آمده بود: 
»برنامه مقامات اكوادور اين است كه اقتصادي پوياتر و پايدارتر ايجاد كنند كه منافع آن شامل همه 
مردم اين كشور شود. اين برنامه چهار اولويت دارد: تقويت رقابت پذيري و ايجاد شغل، تقويت ثبات 

مالي، حمايت از فقرا و اقشار آسيب پذير و بهبود شفافيت و مبارزه با فساد.«
پش��ت اين الفاظ ش��يك اما يك برنامه رياضت اقتصادي در راه بود. ترجي��ع بند اصالحات 
نئوليبرالي صندوق، كاهش هزينه هاي عمومي دولت، حذف يارانه ها، آزادس��ازي تجاري و 
مالي، خصوصي سازي )از نوع رهاسازي دارايي هاي ملي براي چپاول جريان سرمايه داري( و... 

است و اكوادور البته از اين »اصالحات« استثنا نبود. 
چند ماه بيشتر نگذش��ت كه مشخص ش��د »لنين مورنو« تحت فش��ار صندوق، بايد يارانه 
حامل هاي انرژي را حذف نمايد تا بلكه ساالنه ۱/3 ميليارد دالر ذخيره كند. اكتبر 20۱۹ مورنو 
شبانه شوك نئوليبرالي صندوق را به اقتصاد وارد كرد: يارانه سوخت حذف شد و قيمت افزايش 
يافت. واكنش مردم رنج ديده البته قابل پيش بيني بود. شورش اجتماعي درگرفت. دهها نفر 
كشته و هزاران نفر زخمي شدند. دولت وضعيت اضطراري اعالم كرد و كابينه از پايتخت به 
مكان ديگري منتقل شد. پس از چند سال حاكميت نئوليبراليسم، اقتصاد اكوادور بيمارتر و 

وضعيت مردم اين كشور نفتي وخيم تر شد.

سوء ُخلق را دوا كنيم
صفحه توئيتر غير رسمي مرحوم آيت اهلل  فاطمي نيا)ره( بخشي از بيانات 
ايشان را در خصوص گذش��ت در جامعه به اش��تراك گذاشت. در اين 
توئيت مي خوانيم: از چيزهايي كه در جامعه كم ش��ده مسئله گذشت 
است. آيت اهلل بهاالديني)قدس سره( سخني داش��ت. مفادش اين بود 
كه با اين صفت ها و بي گذش��تي ها بركات م��ي رود. االن بركات رفته؛ 
مي بيني طرف حافظ قرآن است، عمره مي روند اما بركت در خانه شان 
نيست. خدا مي داند كه برمي گردد به سوء خلق و كينه هاي باطني. سوء 

خلق را دوا كنيم!

شبه علم را علم نگيريم
مصطفي زالي در توئيتي نوشت: بس��يار پيش مي آيد كه دانشجويان 
كارشناس��ي در علوم انس��اني مغلوب فن بيان اس��تادي واقع شوند و 
ش��به علمي آراس��ته به خطابه را با علم يكي انگارن��د و جاهلي را در 
لباس عالم تكريم نمايند؛ پادزهر اين آس��يب، تشويق دانشجويان به 
 مطالعه كتب معتبر زبان اصلي در رشته مرتبط، براي درك علم ورزي 

معيار است.

 پيشنهاد قرارداد چندساله مسكن 
به جاي يكساله

علي احمدني��ا در توئيتي نوش��ت: بهتري��ن روش براي مه��ار تورم 
وحش��تناك اجاره مسكن توس��ط دولت قرارداد چند س��اله به جاي 
يكساله است يعني طبق قرارداد هر ملك حداقل بايد سه سال اجاره 
داده بشه با افزايش اجاره بهاي س��االنه 20 الي 25 درصد. اين طوري 

تكليف مستأجر هم مشخصه. 
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س�خنگوي وزارت صنع�ت، مع�دن و تج�ارت )صم�ت( از ص�دور مج�وز افزايش 
۱5درص�دي قيم�ت تلويزي�ون و ۱۰درص�دي يخچ�ال، يخچ�ال فريزر، ماش�ين 
لباسش�ويي و ظرفش�ويي خبر داد و گفت قيمت هاي جديد از اول تيرماه اجرايي 
مي ش�ود. اين خبر ب�ا واكنش هاي بس�ياري در ش�بكه هاي اجتماعي همراه ش�د. 

كارب�ران از افزاي�ش قيم�ت ل�وازم خانگ�ي انتق�اد كردن�د و آن را عام�ل مهمي 
در س�خت تر ش�دن زندگي ها و مان�ع تس�هيل ازدواج و ب�ه تب�ع آن فرزندآوري 
دانس�تند. كاربران همچنين سرنوش�ت اين ل�وازم را با اين روي�ه همچون صنعت 
خودروسازي دانستند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي 
 به صدور مجوز   افزايش 

قيمت لوازم خانگي

 بالی خودروسازان 
به جان لوازم خانگی هم افتاد!


