
 
رئیس انجمن آژانس های مس��افرتی ترکیه گفت: پیش بینی شده 
که در س��ال ۲۰۲۳ تعداد ۵۰ میلیون گردش��گر خارجی به ترکیه 
س��فر کنند که در این میان آلمان، روسیه و انگلیس نیز به ترتیب 
بیش��ترین تعداد ورودی ها به کشور خواهند بود.به گزارش تسنیم، 
فیروز باغلی کایا با بیان اینکه در س��ال ۲۰۲۲ گردش��گران آلمانی 
در صدر بیشترین تعداد گردشگران ورودی به ترکیه بودند، گفت: 
همزمان با ش��روع س��ال جدید، میزان تقاضای گردشگران آلمانی 
برای ورود به ترکیه افزایش پیدا کرده است، از همین رو پیش بینی 

می ش��ود که در سال جدید تعداد 7 میلیون گردشگر 
 آلمانی جذب کنیم.وی با تأکید بر اینکه فصل زمستان 
۲۰۲۲ - ۲۰۲۳ که به نوعی فصل "لو سیزن" ترکیه بود، 
از نظر میزان ورودی گردشگران در قیاس با سال های 
گذش��ته شلوغ تر بود، بیان کرد: هرچند که زلزله 7/8 

ریش��تری ترکیه تا حدی موجب متوقف شدن جریان گردشگران 
ورودی به این کش��ور شد اما هم اکنون روند ورودی گردشگران در 
حال بازگشت به روال سابق است.رئیس انجمن آژانس های مسافرتی 

ترکیه ادام��ه داد: در این میان مطابق نظر آژانس های 
مسافرتی آلمان، گردشگران آلمانی عالقه زیادی برای 
س��فر به ترکیه دارند و نظر آنان همس��و با مس��ئوالن 
گردش��کری ترکیه مبنی بر جذب باالی مسافر از این 
کشور است. درصدد هستیم تا با برنامه ریزی های انجام 
گرفته و با اختصاص منابع مالی الزم، آژانس های مسافرتی جدیدی 
را در مناطق زلزله زده احداث کنیم چرا که دفاتر مسافربری موجود 

در این مناطق غیرقابل استفاده شده اند.

اجتماعی شنبه 27 اسفند 1401    شماره  6540  aftab.yz@gmail.com برنامه ریزی ترکیه برای جذب ۵۰ میلیون گردشگر خارجی در ۲۰۲۳ 
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رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران گفت: در تعیین حقوق و دستمزد 
بازنشستگان فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاست های ابالغی به 
تامین اجتماعی و همچنین نرخ تورم مورد توجه قرار گیرد.علی دهقان 
کیا در گفتگو با مهر گفت: قرار بود ما به التفاوت نرخ ارز به صندوق های 
تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری و همچنین سازمان بیمه سالمت 
اختصاص داده شود اما این اتفاق رخ نداد.وی گفت: در سال جاری نرخ 
دارو افزایش زیادی داش��ت به طوری که ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه 
خارج شدند و تمام اینها در صورتی است که بیمه شدگان بازنشستگان 
و کارگران و مش��کالت بیشماری برای تأمین هزینه های دارو و درمان 
خود دارند.دهقان کیا با اشاره به اینکه بر اساس فرمایشات مقام معظم 
 رهب��ری که در سیاس��ت های کلی تأمین اجتماعی آمده و به س��ران 

سه قوه نیز ابالغ شده، ایجاد رفاه عمومی و رفع فقر مورد تاکید قرار گرفته 
اس��ت، گفت: به همین دلیل انتظار می رود مسئوالن و تیم اقتصادی 
دول��ت و همچنین وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعیین 
افزایش دستمزدها نهایت دقت الزم را به فرمایشات مقام رهبری، نرخ 
تورم و سبد معیشت کارگران و همچنین وضعیت اقتصادی فعلی جامعه 
داشته باشد.وی گفت: برای توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، تیم 
اقتصادی دولت باید وارد عمل شود و از این تیم انتظار داریم که بر اساس 
ماده ۴۱ بند الف قانون، تورمی که مرکز آمار اعالم کرده را مبنای تعیین 
دس��تمزد توسط شورای عالی کار قرار دهد.رئیس کانون بازنشستگان 
تهران گفت: حداقل حقوق بازنشستگان سبد معیشتی در حال حاضر 
یک سوم حداقل دستمزد و طبقه متوسط و باال هم سقوط کردند در 

این موارد چگونه عنوان مس��ئوالن می کنند که افزایش حقوق ها باید 
درصد کمی زیاد شود.دهقان کیا هشدار داد: چنانچه توجهی به قانون 
صورت نگیرد و همچنین سیاست های مقام معظم رهبری در خصوص 
تأمین اجتماعی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی و خط فقر رعایت نشود هر 
اتفاقی که رخ دهد مسئولیتش با وزیر و تیم اقتصادی دولت است.وی 
گفت: افزایش ۲۰ درصدی اعالم ش��ده هیچ مبنایی ندارد نه بر اساس 
تورم و نه سبد معیشت است. وی ادامه داد: در حال حاضر ۱7 میلیون و 
۳۰۰ هزار کارگر و چهار میلیون و دویست هزار بازنشسته به تصمیمات 
ش��ورای عالی کار چشم دوخته اند و منتظرند ببینند چه افزایشی در 
انتظار آنهاست آیا این عقب افتادگی تورم ها جبران می شود یا خیر.وی 
همچنین تاکید کرد: با پلکانی شدن حقوق سایر سطوح نیز مخالفیم 
چراکه این افراد سال های سال حق بیمه های زیادی را پرداخت کردند 

و عدالت نیست که هم اکنون بخواهند حقوق خود را پلکانی بگیرند.

 بازنشستگان چشم انتظار شورای عالی کار

آفتاب یزد _ یگانه شوق الش�عراء: نوروز برای ما ایرانیان همواره با 
خرید همراه بوده اس��ت؛ خرید مواد غذایی برای پذیرایی از مهمانان و 
گذران تعطیالت نیز یکی از عمده خرید هایی است که مردم در شب عید 
انجام می دهند. در شرایط اقتصادی کنونی حفاظت از برخی از سنت ها 
بسیار سخت شده است؛ برای مثال خرید ماهی برای پخت سبزی پلو 
و با ماهی در روز عید برای بس��یاری از مردم به آرزو تبدیل شده است 
و یا بسیاری از خانواده ها توان خرید لباس نو برای فرزندان خود ندارند. 
در این شرایط به نظر می رسد همگان در تالش هستند صرفا موادغذایی 
مورد نیاز خانوار خود را تهیه کنند. عده ای که کمی توانایی بیش��تری 
دارند تالش می کنند برای پذیرایی از میهمان نیز مواد غذایی تهیه کنند. 
هرچند یک بار دولت قیمت های مص��وب برای اقالم غذایی مختلف را 
اعالم می کند و هشدار می دهد که مردم مواد مورد نیاز خود را گران تهیه 
نکنند. قیمت مصوب برای اقالم مختلفی تعیین می شود مانند میوه، مرغ، 
گوش��ت، شیرینی، آجیل و.... اما مشاهدات میدانی ما و تجربیات مردم 
حاکی از این موضوع است که قیمت های بازار با قیمت های مصوب فاصله 
معناداری دارند. به نظر می رسد فرقی نمی کند خرید در کدام منطقه و 
مغازه انجام می شود در هر صورت قیمت های بازار با قیمت های مصوب 
فاصله دارند و در بازار خبری از قیمت های مصوب شده نیست. در این 
شرایط اصال چرا قیمت مصوب توسط دولت اعالم می شود؟ آیا مسئوالن 
صرفا تمایل دارند به صورت دس��توری قیمت ها را تعیین کنند؟ بهتر 
است مسئوالن بدانند قیمت ها در بازار تابع شاخص ها و شرایط مختلف 

اقتصادی هستند و به صورت دستوری تعیین نمی شوند.

<دولت نظارت مطلوب انجام دهد
هادی حق ش��ناس کارشناس اقتصادی در این خصوص به آفتاب یزد 
گفت:» بحث قیمت گذاری و اعالم قیمت به قدمت تشکیل دولت ها در 
تاریخ عقاید اقتصادی است. اما در نقاطی دولت در این زمینه موفق بوده 
است که کاال و خدمت متعلق به خودش باشد. به عنوان مثال در ایران 
قیمت بنزین، آب، برق، گاز و حتی مثال بلیت حمل و نقل عمومی توسط 
دولت تعیین و در واقعیت هم به این قیمت ها عمل می شود. در نقاطی 
که دولت خود عرضه کننده است و یا با واسطه شرکت های دولتی عرضه 
می کنند به قیمت های مصوب عمل می شود. ولی وقتی بخش خصوصی 
خود کاال تولید می کند و خدمت ارائه می دهد، حداکثر کاری که دولت ها 

می توانند انجام دهند این است که نظارت مطلوبی انجام دهند.«

<دولت اگر می تواند تورم را کنترل کند
وی ادامه داد:» اوال دولت ها در این زمینه نمی توانند قیمت اعالم کنند و 
ثانیا اگر قیمت مصوبی را نیز در نظر دارنددر عمل موفق نیستند. مثل این 
می ماند در فصل صیفی جات دولت قیمت هندوانه، خربزه و... را تعیین 
کند ولی وقتی هزاران کشاورز تولید می کنند آیا دولت می تواند با توجه 
به تنوع محصوالت قیمتی را تعیین و مصوب کند؟ در خصوص س��ایر 
اقالمی که مردم تولید و دولت قیمت تعیین می کند نیز چنین اتفاقی 
در عمل رخ می دهد. دولت در این حوزه اختیار کامل ندارد اما صرفا یک 
اعالم قیمتی می کند که معموال رعایت نمی شود. لذا اگر دولت به حوزه 
نظارت خود بازگردد بهتر است. همچنین دولت اگر تمایل دارد قیمتی 
را کنترل کند مهم ترین تعیین قیمتی که در اقتصاد به عهده دولت قرار 
دارد موضوع تورم است. دولت اگر توانایی دارد باید تورم را کنترل کند 
زیرا تورم را خود تولید می کند. اگر در اقتصادی تورم قابل کنترل باشد 

قیمت سایر کاالها هم قابل کنترل خواهد بود.«

<کیفیت رصد
در ادامه ایرج ندیمی از دیگر کارشناس��ان این حوزه در گفتگو با آفتاب 
یزد تصریح کرد:»اینکه دولت بری اقالم مورد نیاز مردم قیمت اعالم کند 
از یک جهت خوب است. زیرا باعث می شود ما در جریان اطالعاتی قرار 
بگیریم که از اصناف در اختیار دولت قرار داده شده است. از این جهت 
این اقدام مثبت است اما اینکه در عمل به این قیمت های مصوب عمل 
شود بحث دیگری است. صرف اعالن یک قیمت از طرف مرجع رسمی 
وقتی می تواند تاثیرگذار باشد که در اجرا و نظارت پایش صورت بگیرد. 
ما فرض را بر این قرار می دهیم که دولت یک توافقی با اتحادیه ها انجام 
می دهد اما آیا این توافق انجام ش��ده اس��ت یا نه موضوع دیگری است. 
اولین موضوع کیفیت رصد است؛ دولت رصد خود را حداکثر از دو مرجع 
انجام می دهد: بازرسی وزارت صمت و یا توسط تعزیرات. این دو آسیب 
پذیری های گس��ترده ای دارند مانند اصل کمیت، توالی و تناوب.... لذا 
این دو مرجع اساسا اطمینان پذیر نیستند یعنی ما نباید فکر کنیم که 
اگر دولت یک مطلبی را اعالم کند به منزله وحی اس��ت و همه به آن 
تمکین خواهند کرد. وقتی این اتفاق رخ می دهد که نوع رصد و پایش 
تغییر کند؛ مثال رصد ها از انس��انی به رصد های الکترونیک تغییر پیدا 

 کنند. بنابراین یکی از دالیلی که قیمت های مصوب اجرایی نمی ش��ود 
در رابطه با موضوع مربوط به نوع و روش پایش است.«

<هزینه تصمیمات غلط
وی ادامه داد:» دومین موضوع بحث هزینه ها اس��ت. هزینه تصمیمات 
غلط مانند گران فروشی و احتکار آنقدر نازل است که برای افراد به صرفه 
اس��ت که در این مسیر ها برای کسب سود بیشتر قرار بگیرند. یعنی تا 
وقتی که خرید در ایران با اسکناس است چنین مشکالتی وجود خواهد 
داشت. اما اگر اسکناس تاثیر خود را از دست بدهد و کنترل های الزم در 
این باره صورت بگیرد طبیعی است که بخش عمده ای از چنین اتفاقاتی 
کاهش پیدا می کند. لذا ما باید هزینه انجام کار نادرست را در ایران زیاد 
کنیم. از سوی دیگر موضوع رابطه صنف و صنعت مطرح می شود که این 
موضوع باید به صورت جدی مورد نظارت و کنترل قرار بگیرد. مس��ئله 
نظارت ما پایدار و تعریف شده نیست که ما بتوانیم از همان ابتدای چرخه 
نظارت کافی را داش��ته باشیم. نکته دیگر این است که اساسا وزارتخانه 
مرجع درگیر چندین موضوع است و این مورد جزو موضوعات اصلی آن 
تعریف نمی شود. فرض کنید دو مرکز جهاد کشاورزی و وزارت صمت 
در این مورد وظیفه دارند مسائل اصلی این دو مرکز در مورد تنظیم بازار 
با داستان های مختلفی رو به رو است. کما اینکه همین دولت مرتب به 
دنبال این بود که برای بخش تجاری متولی واحد در نظر بگیرد اما در 

این مسیر موفق نشد.«

<از بین رفتن اهمیت قانونگذاری، اجرا و نظارت
ندیمی در آخر تصریح کرد:» بنابراین در مجموع دولت ها در این حوزه 
نمی توانند دستور بدهند بلکه باید کل این مسیر مورد نظارت دولت ها 
قرار بگیرد. در غیر اینصورت این دستورها اجرا نمی شوند و اصال کسی 
اهمیت��ی برای آن ها قائل نمی ش��ود. بلکه اتفاقا این دس��توراتی که در 
واقعیت به آن عمل نمی ش��ود موجب از بین رفتن اهمیت قانونگذاری، 
اجرا و نظارت میشود. لذا از نظر مجموع نگاه به پدیده تفاوت قیمت های 
مصوب با قیمت های واقعی باید ببینم که آیا در تصمیم سازی اشتباهی 
وجود دارد؟ یعنی تصمیم گیران تصمیمات اش��تباهی اخذ کرده اند و 
این تصمیمات متناسب با واقعیت نبوده است. از سوی دیگر سودگرایی، 
حرص و تمایالت عرضه کنندگان کاال ها و خدمات مطرح است که این 
موضوع نیز باید به صورت اساسی مورد بررسی قرار بگیرد. مثال تا وقتی 
مصرف کنن��ده در عایده پیگیری خالف و تخلف قرار نگیرد نمی توانیم 
از حمایت از مصرف کننده حرفی به میان آوریم. ما در مس��ئله طراحی 
و پیگیری حمایت از حقوق مصرف کنندگان با ده ها بن بس��ت مواجه 
هس��تیم. مصرف کننده باید در هزینه ها شریک باش��د؛ در این شرایط 
مصرف کننده اگر خالفی ببیند گزارش می کند و از عواید آن بهره مند 
می شود. به تعبیر دیگر دولت صرفا متخلفان را به نفع خودش جریمه 
نکند بلکه درصدی از جریمه را به مردمی اختصاص دهد که تخلف را 
گزارش کرده اند. لذا آن دسته از فرارهایی که از قیمت مصوب صورت 
می گیرد از مرجع دولت، صنف، صنعت و مردم قابل پیگیری است و در 
این زمینه ضعفی وجود دارد. اگر مردم احساس کنند پیگیری هایشان به 
نتیجه نمی رسد صرفا محل خرید خود را تغییر می دهند. مثال میوه ای که 
در میادین به فروش می رسد درجه یک نیست و قیمت ها بر این اساس 
در نظر گرفته ش��ده است. ما باید در این زمینه از تجربیات موجود در 
سطح دنیا بهره ببریم ولی اگر این کار را انجام ندهیم بین قیمت مصوب 

و قیمت بازار فاصله وجود خواهد داشت. «

 دولت برای چه کسانی نرخ های مصوب مواد خوراکی و غذایی را اعالم می کند؟

روزهای تلخ  فوران قیمت ها درآستانه سال نو

 هادی حق شناس: اگر دولت به حوزه نظارت خود 
بازگردد بهتر اس�ت. همچنی�ن دولت اگر تمایل 
دارد قیمتی را کنترل کند مهمترین تعیین قیمتی 
که در اقتصاد به عه�ده دولت قرار دارد موضوع 
تورم اس�ت. دولت اگر توانای�ی دارد باید تورم را 
کنت�رل کند زی�را تورم را خود تولی�د می کند. اگر 
در اقتصادی تورم قابل کنترل باشد قیمت سایر 

کاالها هم قابل کنترل خواهد بود

ای�رج ندیم�ی: در مجموع دولت ه�ا در این حوزه 
نمی توانن�د دس�تور بدهن�د بلکه بای�د کل این 
مس�یر مورد نظارت دولت ها قرار بگیرد. در غیر 
اینص�ورت این دس�تورها اجرا نمی ش�وند و اصال 
کس�ی اهمیتی ب�رای آن ها قائل نمی ش�ود. بلکه 
اتفاقا این دس�توراتی ک�ه در واقعیت به آن عمل 
نمی شود موجب از بین رفتن اهمیت قانونگذاری، 

اجرا و نظارت می شود

 

۱۰۱۲- علت اینکه گاهی بین نیروهای مرزبانی 
ایران با طالبان درگیری هایی می شود، چیست؟ 
ما دوست نداریم مرزبانان مان دچار مشکل شوند 

و خدایی نکرده صدمه ببینند. )۱۲/۱۴(
۱۱۰۲- عذرخواه��ی وزیر آم��وزش و پرورش 
بابت مس��مومیت های دانش آموزان و نگرانی 
والدین آنها قابل تقدیر است اما باید فکر چاره 

بود که چنین اتفاقاتی تکرار نشود. )۱۲/۱۴(
۱۱۱۲- آقای گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
هسته ای در عباراتی کنایه آمیز و مبهم گفته: به 
دنبال توافق بودیم نه قول گرفتن. راه سختی 
پیش روی ماست. این حرف ها چندان بار مثبت 

ندارد. )۱۲/۱۴(
۱۱۲۵- آق��ای حدادعادل اخی��را گفتند: کار 
درس��تی کردیم ک��ه طرف روس��یه و چین 
رفتیم. خواس��تم به ایشان بگویم شما و تفکر 
 ش��ما همیش��ه درست اس��ت. دس��تمریزاد

 دارید. )۱۲/۱۴(
۱۱۳۱- اینک��ه برخی ها بگویند احتمال دارد 
 یک��ی از علت ه��ای دانش آموزان ش��یطنت 
دان��ش آموزان بوده اص��ال فرض قابل تصوری 

نیست و محال است. )۱۲/۱۴(
۱۱۴۲- س��خنگوی دولت گفته اند: با عاملین 
حادثه مس��مومیت ها برخورد عبرت انگیزی 
خواهد شد. باید هم برخورد جدی و عبرت انگیز 
صورت گیرد. جان بچه های مردم که شوخی 

نیست. )۱۲/۱۴(
۱۱۵۳- مردم منتظرند هرچه سریع تر نتایج 
مربوط به رس��یدگی به موضوع مس��مومیت 
دانش آموزان اعالم شود و برخورد الزم صورت 

گیرد. )۱۲/۱۴(
۱۵۲۲- س��فر آقای گروس��ی مدیر آژانس به 
تهران شاید فرصتی برای احیای برجام تلقی 
شود. اما مشخص نیست این فرصت ایجاد شده 

یا خیر؟ )۱۲/۱۴(
۱6۰7- تا حدودی دلخوش بودیم شاید سفر 
آقای گروسی باعث اتفاقات خوبی بشود امید 
که چنین بش��ود اما حرف های آقای گروسی 
رئیس آژانس هم کلی گویی و مبهم گویی بود. 

)۱۲/۱۴(
۱8۵7- چرا برخی افراد منتقد دوآتیشه دولت 
روحانی امروز فقط تبدیل به توجیه گران دولت 
یا حتی مجیزگویان دولت شده اند؟ این همه 

فرق برای چیست؟ )۱۲/۱۴(
۱9۰۱- درحال��ی که مردم درگیر مش��کالت 
زیادی هستند اما خبر می رس��د برخی افراد 
مسئول دنبال و پیگیر انتخابات بعدی هستند 

واقعا برای مردم ناراحت کننده است. )۱۲/۱۴(
۱9۳۵- یکی از س��واالتی که این روزها بسیار 
مطرح اس��ت این اس��ت که آیا رئیس دولت 
محترم شعارهای انتخاباتی را فراموش کردند؟ 
اگر فراموش نکردند چرا وعده ها عملی نشد؟ 

)۱۲/۱۴(
۱9۵۲- واقعا برای من خیلی عجیب بود چرا 
این همه رس��انه ها از پیروز ی��ا توله یوز ایرانی 
خبررسانی می کردند این همه مانور خبری برای 
چه بود درحالی که جامعه درگیر مش��کالت 

بسیاری است. )۱۲/۱۴(
۲۰۲۱- این مواد محترقه خطرناکی که بعضی 
افراد در مراسم چهارشنبه سوری استفاده کردند 
باعث ایجاد حوادث تلخ و خطرناکی می ش��د. 
کاش می شد بساط این مواد آتش زای خطرناک 

از این مراسم زیبا جمع می شد. )۱۲/۱۴(
۱۲۱۰- با وجود اینکه رئیس دولت می گویند 
تس��هیل ازدواج جوانان در دس��تور کار دولت 
اس��ت. اما واقعا از چه طریقی می خواهند این 
راه ناهم��وار را هموار کنند تس��هیل کنند؟ با 
گرانی و تورم موجود برای بسیاری افراد ازدواج 

غیرممکن شده. 
۱۲۲۵- وزیر اقتصاد مجددا وعده برای س��ال 
آینده دادند و گفتند سال آینده نرخ تورم کاهش 

می یابد. قبال از این سخنان بسیار شنیده ایم. 
۱۲۳۱- رئیس س��ازمان ب��ورس چه طرفدار 
خودروسازان ش��ده که از افزایش قیمت آنان 
حمایت می کن��د؟ مگر چقدر بای��د افزایش 

قیمت ها را شاهد باشیم؟ 
۱۲۴۱- خواس��تم به وزی��ر نفت بگویم آنقدر 
نگویید افزای��ش قیمت بنزین نداریم. ش��ما 
باالخره قیمت بنزین هم افزایش می دهید. اما 
آنقدر حرف آن را نزنید. قبال هم قرار بود اضافه 

نشود اما شد! 
۱۳۰۱- قیمت خودرو و مسکن در کشورمان 
بدون شک به یکی از عجیب ترین عجایب جهان 

تبدیل شده. حتی باورکردنی نیست! 
۱۳۲۰- اگر بازار حساب و کتاب داشت ضابطه 
 داش��ت قیمت اقالم نجومی نمی ش��د. پراید

 ۳۵6 میلیون نمی شد. اینجا همه چیز برای ما 
دارد تبدیل به آرزو می شود. 

۱۳۳۱- چرا س��رعت زیاد پیشرفت ها بیشتر 
در حوزه قیمت ها اتفاق می افتد؟ قیمت ها هر 
روز در حال پیشرفتند. یکی این پیشرفت ها را 

متوقف کند! 
۱۳۴۱- چ��را بای��د بخ��ش زی��ادی از مردم 
فشارهای اقتصادی را تحمل کنند که برای آنها 
بیش از این مقدور نیست. تحمل مردم در برابر 
این حجم از فشارها تمام شده است. فکری به 

حال مردم کنند. )۱۲/۱۴(
۱۴۰۱- قب��ال از بازار فقط به عن��وان بازار یاد 
می کردند اما این روزها بسیاری از رسانه ها این 
واژه را با پیشوند آشفته یعنی »آشفته بازار« یاد 
می کنند. از بس که بازار آشفته و درهم برهم 

است. 
۱۴۲۱- وزیر محترم بهداشت! داروی خارجی 
کمیاب و داروی داخلی گران. آن هم بس گران. 

تکلیف مردم بیمار چه می شود؟ 
۱۴۳۱- گفته می ش��ود خودروه��ای وارداتی 
ایرادات عجیب و غریب فنی دارند. آیا اگر چنین 

است باید این خودروها را وارد می کردند؟ 
۱۴۴۱- آنقدر ترکش ه��ای افزایش نرخ دالر 
را به قیمت اقالم دربازار دیدیم که کس��ی باور 
نمی کند قیمت دالر تاثیری در بازار و معیشت 

مردم ندارد. 
۱۵۰۳- اقتصاد خراب و معیش��ت تنگ شده 
دیگر دل و دماغی حتی برای به استقبال نوروز 
رفتن نمی گذارد. با این همه گرانی و تورم دل 

خوشی حتی برای عید نداریم. 
۱۵۱۲- اقتصادی که در آن قیمت پراید ۳۵6 
 میلیون ش��ده   یعنی این اقتصاد ویرانه است

 به حال این اقتصاد و از دست آن باید گریست. 
۱6۴۱- یکی از بیشترین لطمه هایی که اقتصاد 
بحران زده به جامعه می زند این است که باعث 
کاه��ش ازدواج، فرزندآوری و حتی در مواردی 
باعث افزایش طالق هم می شود. در حال حاضر 
به خاطر مشکالت اقتصادی بسیاری از جوانها 

حتی از نام ازدواج وحشت دارند. 
۱7۰7- رئیس سازمان بورس می گویند باید 
یک دوره کوتاهی تحم��ل کنیم اجازه دهیم 
خودروسازان محصول خود را با قیمت مناسب 
بفروشند. خودروسازان با چه قیمتی بفروشند 

برایشان مناسب است؟ 
۱7۲۱- آقای حداد عادل گفتند کار درس��تی 
کردیم س��مت روسیه و چین رفتیم. لطفا در 
مورد جزئیات منافع ای��ن کار هم برای مردم 

سخن بگویند مطلع شویم. 
۱7۳۲- آنق��در ب��ه خاطر مس��ائل اقتصادی 
ش��اهد کاهش ازدواج و زاد و ولد هس��تیم که 
وزیر بهداش��ت می گوید معضل آینده کشور 

سالخوردگی است. 
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