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نسخه واقع بینانه برای
آرمان اقتصاد بدون نفت
روز گذشته مرکز پــژوهــش هــای مجلس
متنی را با عنوان «برنامه اداره کشور بدون
نفت» منتشر کرد که حاوی نکات مهمی در
مواجهه با تحریم های آمریکاست .توجه به
محتوای این گزارش از چند نظر مهم است و
باید هم مسئوالن و هم نخبگان آن را مدنظر
قرار دهند:
 -1فـارغ از هرگونـه تعـارف ،بایـد پذیرفـت
کـه اقتصـاد ایـران بـا تحریـم هـای آمریـکا
تحـت فشـار قـرار گرفتـه اسـت .آن چـه در
موضـوع فشـارهای تحریمـی مهـم اسـت،
میـزان مقاومـت اقتصـاد ایـران در برابـر
تحریم هاسـت .گزارش مرکـز پژوهش های
مجلـس نشـان مـی دهـد کـه اقتصـاد ایـران
از لحـاظ جایگزینـی درآمدهـای مالیاتـی
بـه جـای نفـت قابلیـت هـای باالیـی دارد و
همیـن عنصـر مهـم تریـن قابلیـت مقاومـت
پذیـری اقتصـاد ایـران اسـت کـه بایـد بـه آن
توجـه شـود.
 -2واقع بینی اقتضا می کند که جایگزینی
یک شبه و به عبارت دقیق تر یک ساله درآمد
 100هزار میلیارد تومانی نفت در بودجه
امکان پذیر نیست .بنابراین پیش بینی
شده که با انتشار اوراق ،آن مقدار از درآمد
جایگزین که محقق نمی شود ،به گونه ای از
مردم استقراض شود .این واقع بینی قابل
توجه و دلگرم کننده است ولی باید توجه
داشت که اوال واقع بینی اقتضا می کند که
قطعا درآمد فروش نفت کشور صفر نخواهد
شد و حتما بخشی از تحریم ها دورزدنــی
است (البته خود گزارش نیز به این واقعیت
اذعان کرده است) .اما فارغ از این واقعیت،
باید توجه داشت که این برنامه حتی اگر
نصفه نیمه نیز انجام شود ،دستاورد بزرگی
در مهار اثــرات تحریم هــای تشدید یافته
آمریکاست.
 -3پیش نیاز اجرای این برنامه ،اصالحات
ساختاری در اقتصاد کشور و به ویژه بودجه
کــه مــورد مطالبه رهبر انــقــاب نیز بــود،
است .خبر روز گذشته شورای هماهنگی
اقتصادی قوا نشان می داد که قرار است
از جلسه آینده ،این شورا ،برنامه اصالحات
ســاخــتــاری در دســتــور ک ــار قـــرار گــیــرد.
اقــدام هر چه سریع تر این شــورا و تصمیم
های کارشناسی و عملیاتی برای اصالح
ساختاری باید با همراهی همه دستگاه ها
و نخبگان باشد و مانند افزایش قیمت بنزین
با ناهماهنگی در اطــاع رســانــی ،دچار
مشکل نشود.
 -4مهم ترین نکته مستتر در این گزارش
پیام قاطع ایران به تحریم هاست .با خروج
یک جانبه آمریکا از برجام و تعلل اروپا در
مواجهه با این اقــدام آمریکا ،کشورمان،
اجــرای بخشی از تعهدات قبلی خــود در
بخش هسته ای را متوقف کرده است .این
اقدام برای نشان دادن تصمیم قاطع ایران
به برخورد فعال و بدون انفعال با بدعهدی
غرب ضروری است اما کافی نیست .آن چه
که تکمیل کننده اقدامات کشور در بخش
هسته ای است ،بهبود وضعیت اقتصادی
و عــزم جــدی بــرای مواجهه اقتصادی با
فشارهای تحریمی است .بنابراین برنامه
اداره کشور بدون نفت و عزم بر اجرای این
برنامه یک پیام سیاسی مهم نیز دارد که
باید مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و در
مسیر اجرای این برنامه و نشان دادن امکان
مواجهه با همه گزینه ها حتی کاهش بیشتر
صادرات نفت ،عزم جدی جمهوری اسالمی
ایران را نشان دهند.
اکنون این برنامه پیش روست .ممکن است،
دولــت به برخی اجــزای آن نیز نقدهایی
داشته باشد اما در هر صورت لزوم تدوین
برنامه ای مشخص که بتواند عــزم جدی
کشورمان در مواجهه با تحریم ها را نشان
دهد ضروری است .پیشنهاد می شود که
شورای هماهنگی اقتصادی قوا ،همزمان
با برنامه اصالح ساختاری اقتصاد کشور،
برنامه مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی
را نیز در دستور کار قرار دهد .حتما در این
مسیر ،گزارش مرکز پژوهش های مجلس
می تواند ،پیش نویس اولیه ای باشد که
برنامه براساس آن و با اصالحات الزم در آن
نهایی شود.

طرح جدید مسکن در ایستگاه بهارستان

وزارت کشور:بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی را می توانیم در
اختیار مسکن سازان قرار دهیم
محمد اکبری  -مجلس با حضور سه مقام دولتی
وضعیت بازار مسکن و راهکارهای مدیریت آن را
بررسی کرد.
به گزارش خراسان به دنبال نطق پیش از دستور
علی الریجانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس
که به موضوع مسکن اشــاره داشــت در حضور
وزرای کشور ،راه و شهر سازی و رئیس کل بانک
مرکزی گزارشی درباره "طرح ملی مسکن" در
دستور کار صحن قرار گرفت.
الریجانی در نطق خود اظهار کرد :در بررسی
های مجلس این به دست آمده است که هزینه
مسکن بین  50تا  80درصد درآمد افراد را در
بر می گیرد که این رقم بسیار غیر متعادل است.
وی بیرون کشیدن زمین از بورس بازی و طرح
فراگیر در ساخت و ساز مسکن را از جمله مهم
ترین اقداماتی ذکــر کــرد که در ایــن خصوص
میتوان انجام داد.
▪ ۵۰درصــد درآمـــد خــانــوار صــرف مسکن
میشود

عبدالرضا رحمانی فضلی بــا ارائـــه گــزارش
عملکرد وزارت کشور در حــوزه مسکن گفت:
طبق طــرح رئیس جمهور در زمینه مسکن،
بافتهای فرسوده احیا می شود وزمینهای
ارزان با تسهیالت بانکی تخصیص مییابد.
شهرداریها موظف به تهیه فهرستی از اراضی
بایر با قابلیت مسکن سازی هستند و باید اعالم
کنند تا تسهیالت بــرای اعطای مجوز قانونی
برای واحدهای فرسوده داده شود .در این زمینه
تسهیالت تشویقی در نظر گرفته شده که براین
اساس  ۵۰درصد بخشودگی عــوارض و تراکم
تشویقی در نظر گرفته شده است.
وی یادآورشد :بیش از یک میلیون هکتار زمین
دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت
کشور میتواند آن ها را در اختیار واحدهای
مسکن ساز قرار دهد.
▪اسالمی :وظیفه مهم ما تعادل بخشی عرضه
و تولید مسکن است

محمد اسالمی وزیــر راه و شهرسازی نیز طی
سخنانی با بیان این که وزارت راه برنامه تولید
 ۴۰۰هــزار واحــد مسکونی را بــرای سالهای
 ۹۸و  ۹۹در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه
خود قرار داده است ،گفت :شاخص مهم ما تعداد
ازدواجهایی است که صورت میگیرد .به طور
مثال در سال  ۵۳۳ ،۹۷هزار فقره ازدواج ثبت
شده که اگر فرض کنیم  ۲۰درصد آن ها دارای

تمکن تأمین مسکن هستند ،به طور طبیعی باید
برای  ۸۰درصد برنامهریزی کنیم.
اسالمی با اشاره به این که وظیفه مهم ما تعادل
بخشی به عرضه و تولید مسکن است تصریح
کرد :باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم
تولید حداقل  ۵۰۰هزار واحد مسکونی را هم
در بافتهای فرسوده و هم در بافتهای جدید
و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن
روستایی را به  ۲۰۰هزار واحد در سال برسانیم
تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید ،جریان
پایداری هست.
▪همتی :وام ساخت مسکن قابل انتقال به
خریدار است

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم
در سخنانی با اشاره به سیاستهایی که برای
تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شــده است،
سیاست افزایش وام ساخت در ســال گذشته
را موجب افزایش  ۱۰تا  ۱۵درصــدی قدرت
خرید م ــردم دانــســت و ی ــادآورش ــد :بــا حرکت
وزارت مسکن و شــهــرســازی بـــرای تــولــیــد و
پشتیبانی از ساخت  ۴۰۰هــزار واحــد مسکن
شــاهــد کــنــتــرل بــــازار مسکن خــواهــیــم بــود.
همتی گفت :به طور کلی سقف وام مسکن ۶۰
درصد افزایش یافته و مهم ترین ویژگی آن این
است که وام ساخت قابل انتقال به خریدار است.
▪الریجانی :باید مالیات سنگین وضع شود

علی الریجانی در پایان دستور کار بررسی طرح
ملی در صحن مجلس با جمع بندی مباحث
مطرح شده گفت ۵۰۰ :هزار مسکن اضافه در
تهران و در کل دو میلیون مسکن اضافه در کشور
وجود دارد .باید مالیات سنگین برای خانه های
خالی وضع شود.
وی با اشــاره به ایــن که باید قبول کنیم طبق
قانون برنامه ششم ،حــدود  ۹۰۰هــزار مسکن
باید در ســال ساخته مــی شــد کــه البته انجام
نشد ،اظهار کــرد :ممکن اســت برخی مسکن
هــا لوکس باشد و شــهــرداری هــا اجـــازه بــرای
ساخت ایــن مسکن ها داده باشند ،امــا افــراد
بی بضاعت نمی توانند آن را خریداری کنند.
وی از استانداران خواست تا با بنیاد مسکن و
وزارت مسکن همکاری کنند تا مشکالت عمده
مرتفع شود و یادآورشد :به وزیر راه تأکید میکنم
تا بــرای شهر کهای اقماری امکانات شهری
مناسب در نظر بگیرد تا مانند مسکن مهر نشود
که بعضی از آنها هیچ امکانات شهری نداشتند.

موافقت هیئت وزیران با افزایش سقف تسهیالت
مسکن ایثارگران

هیئت وزیران با پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت مسکن وزیران موافقت کرد .به گزارش تسنیم هیئت
وزیران در جلسه روز یک شنبه به ریاست حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی رئیسجمهور با
افزایش سقف تسهیالت مسکن ایثارگران در سال  98موافقت کرد .براساس تصویب هیئت وزیران
سقف تسهیالت مسکن ایثارگران به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون
نفر مبلغ یک میلیارد و  300میلیون ریال ،در مراکز استانها یک میلیارد ریال و در دیگر شهرستانها،
 850میلیون ریال و در روستاها نیز  500میلیون ریال تعیین شد.

مصوبه سران قوا درباره رتبه بندی معلمان
و همسانسازی حقوق بازنشستگان

شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز یک شنبه
با حضور سران سه قوه و به ریاست دکتر حسن
روحانی تشکیل و پیشنهاد سازمان برنامه و
بودجه درباره تعدیالت الزم در منابع درآمدی و
اعتبارات هزینه ای بودجه سال  ۱۳۹۸بررسی
شــد .به گــزارش پایگاه اطــاع رسانی ریاست
جمهوری ،در این جلسه راه های جدید افزایش
درآمد و صرفه جویی در بودجه نیز بررسی و مقرر
شد که در جلسه آینده ،اصالح ساختار بودجه
ساالنه در دستور کار شورا قرار گیرد.
سران قوا همچنین در این جلسه مصوب کردند
هزینه هــای ضــروری شامل پرداخت حقوق و

مزایای مستمر کارکنان کشوری و لشکری ،حق
الزحمه نیروهای شرکتی و کارکنان طرح بیمه
سالمت و بیمه های اجتماعی ،مستمری افراد
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ،مستمری
ایثارگران و خانواده شهدا ،بازپرداخت اصل
و ســود اوراق مالی اسالمی ،عیدی کارکنان
لشکری و کــشــوری ،اجــرای طــرح رتبه بندی
معلمان ،تامین حقوق و عیدی و همسان سازی
حقوق بازنشستگان ،تامین اعتبار کاهش آسیب
های اجتماعی وبرخی مــوارد ضــروری دیگر به
هیچ وجه تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار
نگیرد و  ۱۰۰درصد تخصیص یابد.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آقای روحانی چراهمه اش به فکرفرهنگیان
هستید؟ مگرسایرکارمندان ونیروهای
مسلح که سالی دوازده ماه کارمی کنند خرج
وزندگی ندارند وبــرای آن ها تــورم نیست؟
تبعیض تاچه حد؟
•• به جای این که چرتکه بندازید که به دنیا
آمــدن بچه رامبد جــوان درکــانــادا چقدرآب
می خورد تحقیق کنید علل این گونه رفتارها
چیست؟
•• قابل توجه عزیزان مسئول! از همراه اول
بسته اینترنت ساعتی می خریم اما هم بسته
م می شه!
مصرف می شه هم پول شارژ مان ک 
•• خــوب شد که آقــایبطحاییکنار رفت.
اوساعات درسیراکمکرده بود ومیگفت
کــه دانــــشآمــــوزان بــایــددرمــدرســهبــازی
کنند و حــتــیقــصــد داشـــتحــجـم کتاب
هــایدرس ـیراک ـمکــنــد.وزیــرجــدی ـدبــایــد
فـــرهـــیـــخـــتـــهودارایمـــعـــدلبـــاالبـــاشـــد
ونـــهمـــانـــنـــداووامـــثـــال حـــاجـــی بــابــایــی
کـهبــخــواهــنــدکــمــبــودهــای زمــانکــودک ـی
خــودرابــهآمــوزش و پرور شمنتقل کنند.
(یکمعلم)
•• چــرا دستگاه هــای نظارتی توجهی به
تولیدات کارخانه ها ندارند؟ شکالت تافی
شونیز خریدم بعد از مصرف متوجه شدم به
جای کره طبیعی از مارگارین که همان پالم
است استفاده کرده اند.
•• در چند دوره قبل قبض تلفن شامل بندی
بود به نام حداقل کارکرد که به این نتیجه
رسیدند که بــودن ایــن بند اجحاف در حق
مشترکین است و آن را حذف کردند اما االن
بند جدیدی اضافه شده به نام هزینه اشتراک.
میخواهمبدانممخابراتمالچهکسیاست
که هر بالیی دوست دارد سر مردم می آورد و
هیچ کسی هم پیگیر نیست؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• تا چند وقت قبل که قیمت خودرو باال می
رفت قیمت خونه هم افزایش پیدامی کرد
اما االن که قیمت خودرو کمی پایین اومده
قیمت خونه ها گرون تر شده .مسئوالن لطفا
به فکرکاهش قیمت مسکن هم باشند .واقعا
بدجوری قیمتها رفته باالو ما قشرضعیف یه
خونه ۳۰متری هم نمیتونیم بخریم.
•• تولید کنندگان و فروشندگان وکسبه با
مسئولیت چه کسانی قیمت ها را پی درپی
باال می برند؟ دولت باید تعزیرات رامنحل
وبه جا ی آن سربازانی برای مبارزه با گران
فروشان استخدام کند .
•• چرا به امثال رامبدجوان ایراد می گیرید
کــه بچه اش رومـــی خـــواد کــانــادا بــه دنیا
بــیــاره ؟هرکسی دوســت داره ازامــکــانــات
رفاهی،آموزشی بهتری برخورداربشه.
•• خدمت دوستی که راجع به آقای نجفی از
اخالق ومسلمانی بیان کردید اگر مقتول
یکی از نزدیکان شما بــود همین رفتار را
داشتید؟
•• از مــســئــوالن خواهشمندیم کــه طــرح
موتوربگیری رو متوقف کنند وبــه جاش
بروندجلوی زورگــیــرهــا و چاقوکش هــا رو
بگیرند و امنیت وآسایش رو برای مردم فراهم
کنند.
•• در جواب دوستی که گفته «آبــروی مردم
دکان کاسبی نیست ».اگر چه به حق و صحیح
است ،به عرض برساند ،از ماست که بر ماست.
بنده تا کنون در صف خرید شکر و قند نرفته
ام! نه به خاطر داشتن قند وشکر ،بلکه به
خاطر مبارزه با گران فروشی ،لذا تا اطالع
ثانوی ،قند و شکر مصرف نمی کنم.
•• مگر مرخصی استحقاقی حق من کارگر
نیست که با  20سال سابقه کار در شرکت گاز
هر بار با کلی استرس و خواهش و تمنا باید یه
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روز مرخصی بگیرم.
•• آقـــای نوبخت بــه بازنشستگان تامین
اجتماعی قــول دادنـــد کــه تــفــاوت حقوق
فــــروردیــــن در خــــــرداد مــــاه بـــه حــســاب
بازنشستگان واریز می شود خبری نشد چرا ؟
•• بانک انصار به تازگی مبلغ  50هزار تومان
در حساب های متعلق به خودش مسدود می
کند و قابل برداشت نیست در حالی که سایر
بانک ها این طور نیستند مگر این بانک از
قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی کند؟
•• آقای وزیر بهداشت لطفا جلوی طرح پویش
فشار خون را بگیرید چون با این کار مشتری
قرص های فشار خون را زیاد می کنید .هم
اکنون قرص های فشار خون کمیاب وبا چند
برابر قیمت هم پیدا نمی شود .اول به فکر
فراوانی دارو باشید بعد افراد مبتال به فشار
خون را شناسایی کنید .بگذارید فعال آن ها
در بی خبری باشند و زجر کمتری از نبود
دارو بکشند .
•• یه مغازه دار جزء اگه یک ریال گران فروشی
کند یا صــورت حساب غیر واقــع ارائــه کند
ماموران صنعت و معدن و تعزیرات حداقل
کــاری که انجام می دهند جنس را به نرخ
مصوب به بــازار عرضه می کنند حاال سوال
این است که چرا با کارخانه روغن که روزانه
صدها میلیون تــومــان بابت فــروش روغــن
مابه التفاوت از بابت اختالف قیمت مصوب با
قیمت توافقی از مشتری ها دریافت می کند،
برخوردی نمی شود؟ ان شاءا ...که مسئوالن
عزیز پاسخ منطقی داشته باشند.
•• فکر کنم انتقاد کردن از خودروساز های
داخلی آب در هاون کوبیدنه چون انحصاری
هستند و دولــت بیشتر به فکر زیــان و ضرر
وبیکار شدن کارکنان خودروساز هاست تا
جان مردم.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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دست رد زهرا نعمتی به پیشنهاد اغوا کننده باکو




1.2 M views

ادب مرد به ز دولت اوست
مراسم ختم مادر شهیدان فرهاد و محمدرضا
امیریاسفندقه و همچنین شاعرِ آیینی مرتضی
امیر یاسفندقه درحالی برگزار شد که اهالی
فرهنگ و ادب در آن حضور داشتند .تصویری از
امیری اسفندقه و استاد شفیعی کدکنی در فضای
مجازی بازنشر شد که در آن امیری اسفندقه خم
شده تا کفش های استاد کدکنی را که به مراسم
ختم مادرش آمده جفت کند .کاربران به این رابطه
شاگرد و استادی واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت«:آدم احترامبهاستادرووقتییادمیگیره
که می بینه کسی که برای خودش اسم و رسمی
داره دو ال میشه تا کفشای استادش رو جفت کنه».





2.1 M views

4.2 M views

دست رد نعمتی به پیشنهاد اغوا کننده باکو

پاسخ کوبنده و تاریخی تنابنده به کوبیاک

در برنامه ورزش از نگاه دو ،پوریا تابان از یک
راز دربــاره زهرا نعمتی ،بانوی کماندار پرده
برداشت .به گفته پوریا تابان ،زهرا نعمتی
با پیشنهادی اغوا کننده در جریان مسابقات
قهرمانی جهان از سوی جمهوری آذربایجان
روب ـهرو شده است .بر اساس این پیشنهاد
نعمتی در شرایطی که تابعیت آذربایجان را
بپذیرد  ۳۰۰هزار دالر به همراه یک خودرو و
یک خانه به او اهدا می شود .همچنین پنج هزار
دالر حقوق مادام العمر ماهیانه برای این کماندار
در نظر گرفته شده است .همچنین مجری برنامه
اعالم کرد سال  ۲۰۱۱نیز آمریکا به نعمتی
چنین پیشنهادی داده بود؛ موضوعی که هیچ
وقت تاکنون رسانه ای نشده است .پاسخ نعمتی
به این پیشنهادها هم به گفته تابان این بوده که
پرچم کشورش را با هیچ چیز عوض نمی کند.

محسن تنابنده بازیگر سریال پایتخت با اشاره به
یک اتفاق تاریخی در جنگ جهانی دوم به توهین
کوبیاک کاپیتان تیم ملی والیبال لهستان به مردم
ایران پاسخ داد که بازتاب وسیعی در فضای مجازی
داشت .او در اینستاگرامش بخشی از نامه وزیر
مختار لهستان به استاندار خراسان را منتشر کرد
که در آن آمده« :از روی کمال مرحمت یک دستگاه
عمارت بزرگ را در اختیار اطفال یتیم لهستانی
گذارده اید که آن جا نگهداری شوند ،من از صمیم
قلب از مراحم خیرخواهانه و نوع پرستانه جناب
عالی متشکرم و اطمینان می دهم که لهستانی ها
تا همیشه کمال امتنان را از جناب عالی خواهند
داشت ».او خطاب به کوبیاک نوشت« :این فقط یه
نمونه کوچک از لطف ایرانیان به اجداد توست».





2.9 M views

نسخه عجیب وزیر نیرو
صحبت های رضا اردکانیان وزیر نیرو از پر واکنش
ترین های فضای مجازی بود .در بخشی از گفته
های وزیــر آمــده« :علت این که تحریم شدیم
همین بدعادتی در مصرف است ،تحریمکنندگان
فهمیدهاند نقطهضعف ما مصرف است .چرا چین
اینگونهتحریمنمیشود؟چونبایکوعدهغذاهم
رفع گرسنگی میکنند!» کاربری که موافق صحبت
های وزیر بود نوشت« :این که ما مصرف گراییم
شکی نیست ولی آقای وزیر نسخه ای برای مردم
بپیچه که خودش بتونه اجراش کنه و روزی یک
وعده غذا بخوره ».اما کاربر دیگری نوشت« :روی
صحبت وزیر باید خطاب به دولتمردان و صاحب
مسندها باشه نه مردمی که این روزها پول اجاره
خونه شون رو به زور تامین می کنن».

1.8 M views
1.6 M views

روکش طال به استیک رسید
بعد از بستنی ،پیتزا ،خرما ،همبرگر ،پستونک و
کاسهتوالتطالفیلمفروشاستیکباروکشطال
هم در تهران ،فضای مجازی را ترکاند .کاربران به
این فخر فروشی و اختالف طبقاتی واکنش نشان
دادنــد .کاربری نوشت« :تا برخورد محکمی با
فخر فروشان صورت نگیره و رسانه ای نشه این
دور باطل ادامه دار خواهد بود ».کاربری هم
نوشت« :یه عده پول برای خرید گوشت ندارن
یه عده هم گوشت رو با روکش طال می خورن که
پولداریشون رو به رخ بکشن».

نادیده گرفتن کوه زباله در هراز
ویدئویی منتشر شد که یکی از عظیمترین
کو ههای زباله کشور با جویی از شیرابه در
باالدست رودخانه هراز منتهی به شهرستان
آمل در منطقه ای به نام «عمارت» را نشان می
داد که واکنش کاربران دوستدار محیط زیست
را در پی داشت .کاربری نوشت« :دهها ساله که
ِ
عمارت افیونی بیمحابا داره به سمت
شیراب ه این
رودخانه هراز درست جایی که مخزن سد بزرگ
هراز قرار داره ،سرازیر میشه و کسی کاری نمی
کنه ».کاربری هم نوشت« :اگه فکری برای جابه
جایی محل دپوی زباله ها نکنن تا چند وقت دیگه
شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود».

