انديشه و كاريكاتور
پسر شجاع
ببینید در م��دارس الکچری
تهران چه میگذرد!
مدارس الکچری ته���ران گاه تا
 100میلیون تومان از والدین پول
دریافت میکنند؛ مدارس���ی که
الملل خود به دالر
در بخش بین
ش���هریه میگیرند! مدارسی که
خدمات ویژه به مخاطبان خاص
خود (فرزندانی از طبقات قدرت و
دهند و از منوی باز
ثروت) ارائه می
ناهار و استخر تا مشاوران خارجی
و فوق برنامههایی عجیب نیز در
برنامه هاشان دارند.
مهدی عزیزی .خبرآنالین

-2اینطوری هر روز رکورد
میزنیم!
مصرف برق در ایران ،سه برابر
میانگین جهانی است!
فیروزه مظفری .خبرآنالین

اینم شیرتوشیر واردات
با ارز دولتی!
در حاشیه انتشار لیست
شرکتهای دریافت کننده
ارز دولتی و مش���خص
ش���دن واردات چای ساز
توسط شرکت خودروساز،
واردات بخارشور توسط
شرکت داروساز و...
مه��دی عزی��زی.
خبرآنالین

مقصر اصلی بدبختی موسسات مالی پیداشد!
رئیس مجلس شورای اس�ل�امی :بانک مرکزی باید میتوانست
مسعود پزش���کیان ،نایب
مؤسس���ات مالی و اعتباری را کنترل کند اما قوانین ای���ن اختیار کامل را در اختیار بانک
مرکزی نگذاشته اس���ت و آن موقع هم که گذاشت قدرت اجرایی کافی که بتواند این کار
را انجام دهد نداش���ت؛ بسیاری از مؤسسات در صداوسیما تبلیغات میکردند علیرغم اینکه
مجوز نداشتند و صداوسیما هم عنوان میکرد که چون پول دادند تبلیغ کردیم.
علیرضا پاکدل .خبرآنالین

-3آب خرمشهر رکورد زد!
به بهانه تغییرات عجیب و غریب
آب شرب آبادان و خرمشهر در
روزهای اخیر.
مهدی عزیزی .خبرآنالین

آخرین قیمت سکه مهریه!
مهریهها با ک���دام نرخ دالر
محاسبه میشود؟ در مراجعاتی
که برخی افراد برای پرداخت
مهریه و یا حتی تعیین آن ،انجام
دهند ،مشکالت زیادی بروز
می
کرده و تمامی محاسبات با نرخ
دالر بازار غیررسمی ،صورت
گیرد و حتی دادگاهها نیز
می
برای تعیین نرخ واریزی سکه
برای افرادی که قصد طالق یا
پرداخت مهریه را دارند ،از نرخ
دالر آزاد استفاده میکنند.
فیروزه مظفری .خبرآنالین

شکاف طبقاتی بیشتر میشود

جواد تكجو  -فارس
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