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نقدی بر بسته ارزی دولت

بعد از حدود پنج ماه تالطم در بازار ارز و ســکه  ،بانک مرکزی  ،اوایل هفته جاری از بســته ارزی
خودرونماییکرد.عمدهراهکارهایبستهعبارتنداز:تبعیتبازارثانویهارزازطریقاجبارکلیه
صادرکنندگانبهویژهصنایعپتروشیمیوفلزاتبهعرضهارزخودازطریقبازارثانویه،تثبيتنرخ
 ۴۲۰۰تومانارزدولتیبرایکاالهایاساسیودارو،مجوزخریدوفروشارزتوسطصرافیها
ودرنهایتعزمدولتبرایمبارزهبافسادوافزایشنظارتبرایجلوگیریازرانتهایارزی.
ضمنآنکههمهایناقدامات،اقداماتیمثبتوصحیحاستوجاداشتکهازچندماهپیشمورد
توجهمدیرانبانکمرکزیقرارمیگرفتتاشاهداینمقدارآسیببهاقتصادکشورنمیبودیم،
اما به نظر می رسد اگر ایرادات این بسته رفع نشود در دراز مدت و حتی میان مدت می تواند آثار
سوئیبراقتصادبگذاردکهبهاختصاردرایننوشتهبهآناشارهمیشود.
تعمیقبازارثانویهوآزادگذاشتنصنایعپتروشیمیوصنایعفلزیوصادرکنندگانعمدهبرای
فعالیت در بازار ثانویه ،آزادی صرافی ها در خرید و فروش ارز ،حمایت از کاالهای اساسی و دارو
وتوجهبهقشرآسیبپذیرواهتمامدولتبهاعمالنظارتومبارزهبافسادورانتخواریوایجاد
فضایروانیوآرامشبخشیبهجامعهازنقاطقوتاینبستهاست.
آنچهازمحتوایبستهوسخنانرئیسجدیدبانکمرکزیونیزسخنانرئیسجمهوردرگفت
وگویویژهخبریبرمیآید،دولتبهجایحلاساسیواصولیبحرانپیشآمده،عمالبهدنبال
بهتاخیرانداختنآثاراینبحرانوحفظثباتظاهریبازارواطمینانبخشیبهمردمبرایکوتاه
مدتاست.اقتصادامروزدنیااثباتکردهاست،راهحلهایایستاوخطیبرایرفعیکمشکل
چارهسازنیست.درحالیکهدولتهادرارائهراهحلهایاقتصادیبرایبرونرفتازمشكالت،
حتیمسائلاجتماعیوفرهنگیجامعهوتأثیراتآنبرشاخصهایاقتصادیرانیزمدنظرقرار
میدهند.بستهارائهشدهحتیازمنظراصولاقتصادینیزدچارضعفهایاساسیاستکهبا
هدفترميمواصالحآنبهبرخیموارداشارهمیشود.
 - 1تجربه ۴۰ساله بعد از انقالب نشان داده است که وجود ارز دونرخی» (آزاد و دولتی) امکان
ایجاد رانت و فســاد را فراهم می کند و امکان نظارت و کنترل به صورت کامل وجود ندارد و این
موضوعموجبرشدفسادورانتخواریخواهدشدودرنتیجهاعتمادعمریوسرمایهاجتماعی
کشــور را دچار خدشــه خواهد کرد .آن چه امروز بیش از تورم و قیمت ارز و دالر مردم را ناراحت
و ســرخورده می کند ،وجود بی عدالتی ها و رانت خواری هایی اســت که عمدتا به دلیل ضعف
سیستمهاوقوانینپیشمیآید.
- 2دولتمحترماعالمکردهاستکهمانعافزایشقیمت ۲۵کاالیاساسیتاپایانسال ۹۷از
طریقتامینارز۴۲۰۰تومانی،خواهدشدوبرهمیناساسبهمردمامیدواریمیدهدکهنگران
تورمنباشند.دراینخصوصبایدبدانیماقتصادیکشبکهبههممتصلاست.یککارخانهمواد
لبنینمیتواندصرفابهدلیلتامینارزدولتیبرایعلوفهدامی،قیمتمحصوالتخودراثابت
نگه دارد .وقتی هزینه های زندگی اعم از مسکن ،خودرو  ،خدمات و  ...افزایش یابد ،نیروی کار
اعمازمتخصصوساده،هزینهخودراافزایشمیدهد.عالوهبرآنهزینههایخریدونگهداری
تجهیزاتودیگرمواداولیهنیزبرایتولیدکنندهافزایشمییابدبنابراینتولیدکنندههمبرای
حفظسودسابقاشناچاربهافزایشبهایتولیداتخوداستوبهتدریجبهایکاالهایاساسی
هم در کنار دیگر کاالها افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود در میان مدت شاهد تورم دو
رقمیدرحدود در ۲۰درصدیاباالترخواهیمبودودولتتنهاباافزایشیارانهارزیازبیتالمال
میتوانداینافزایشتورمرابهتاخیربیندازد.
- 3بستهارزیباتوجهبهفهرستبانکمرکزیکهشامل 25کاالبرایدریافتارز ۴۲۰۰تومانی
است در میان مدت ،اقتصاد بخش کشاورزی و دامی را با رکود و مشکالت سنگین مواجه خواهد
کردوتعطیلیورکودکشاورزیودامداریوصنایعوابستهرابهدنبالخواهدداشت.برنج،چای،
گندم،جو،ذرت،حبوبات،دانههایروغنی،شکر،گوشتقرمز،گوشتمرغ،تخممرغوروغنهای
خوراکیازجملهکاالهاییهستندکهمشمولدریافتارزدولتیبرایوارداتمیشوند.پیشبینی
میشودباتوجهبهتورمایجادشده(کهازهماکنونچهرهخودرانشاندادهاست)،ازیکسوهزینه
هایتولیددربخشکشاورزیودامداریوصنایعغذاییافزایشخواهدیافتوازسویدیگراین
بخشحقافزایشقیمتهایخودرابهدلیلیارانهارزینخواهندداشتبنابراینبهتدریجتولید
داخلکاهشمییابدونیازکشوربیشترازطریقوارداتتامینمیشود.عقالنینیستوقتیهزینه
هایتولیدافزایشیافتهاستوهمانمحصولباارزدولتیوقیمتیبهمراتبارزانترواردکشورمی
شود،تولیدکنندهباهمانقیمتبهعرضهادامهدهدبنابراینبهکاهشتولیدیاتوقفآنمبادرت
میکندواینیعنیوابستگیکشوردرتولیدکاالهایاساسی.
- 4هرچندبازارومکانیسمعرضهوتقاضابرایکشفقیمتارز(وحتیدیگرکاالها)مکانیسمی
علمیوموردقبولواجماعخبرگاناقتصادیاستاماتجربههایمکررنشاندادهاستکهاگر
ملزوماتوپیشنیازهایاینبازارفراهمنباشد،اهدافمدنظرمحققنخواهدشد.پیشبینی
میشودبدونحضوردولتوبانکمرکزیوبازارگردانیآن،ارزدرقیمتیباالترازقیمتواقعی
خود داد و ستد خواهد شــد و در نهایت بازار ســکه و کل اقتصاد را به دنبال خود خواهد کشاند.
دولتنمیتوانداززیربارتعیینقیمتارزدربازارثانویهشانهخالیوباشعاراقتصادآزاد،اینبازار
را به حال خود رها کند .الگوهای بازار آزاد و کاهش حضور دولت و قدرت بانک مرکزی ،نسخه
هایتاریخگذشتهایاستکهبیشتربهیکژستسیاسیشبیهاستتایکراهکاراقتصادیو
دردولتهاییکهخودطراحانومروجاناینسیاستهاهستندامروزبدانعملنمیکنندیا
حداقلالزاماتقانونیونهادهایموردنیازراتامینوتقویتکردهاند.پیشبینیمیشودبازار
ثانویه به رغم تعمیق آن ،بدون بازار گردانی هوشمندانه بانک مرکزی نمی تواند در جهت ثبات
بازارارزوپیشگیریازحبابقیمتیآنحرکتکند.
- 5بخشیازاقتصادمامتاثرازموضعگیریهاوسیاستهاواقداماتدیگرکشورهابهخصوص
آمریکاواتحادیهاروپاست.اظهاراتاخیرترامپواقدامویدربازگرداندنبخشیازتحریمهانشان
ازیکجنگتمامعیاراقتصادیدارد.اینبستهراهکارهایالزمرابرایتقابلبااقداماتاحتمالی
دشمنانخارجیتدارکندیدهاست.بایدتمهیداتیاندیشیدهشودکهبایکموضعگیریخارجی،
شاخصهایبازارارزوسکهدچارتالطمنشود کهاحتمالتحققآندرمدلارائهشدهکماست.
بهطورخالصهاجرایاینبستهدرکوتاهمدتممکناستیکفضایروانیدرجامعهایجادکندو
موجبثباتنسبیبازارارزدرقیمتهایکشفشدهدربازارثانویهشودامادرمیانمدتموجب
افزایشتورمورکودوآسیب دربخشکشاورزیوصنایعغذاییوکاالهایاساسیخواهدشدو
دردرازمدت،مشکالتموجودرادرحجمگستردهتریموجبمیشودونسخهدایمیواصولی
برایبرونرفتازآسیبهایاقتصادیکشورنیستامامیتوانبایکنگاهسیستمیوجامعو
رفع نواقص و تبدیل تهدید تحریم به فرصت ،این بسته را ارتقا بخشید .از آن جا که هدف همه در
این برهه حساس ،باید کمک به دولت باشد ،هر نقدی نیز باید همراه راه حل باشد و نگارنده نیز
درمجالیدیگربهارائهراهکارهامیپردازد.

مردم و مسئوالن به مناسبت روز خبرنگار با حضور در تحریریه
روزنامه خراسان تاکید کردند

ترابی/مجموعهورزشیچندمنظوره«امیدوزندگی«طیمراسمیباحضوروزیرورزشوجوانان،شهردارمشهد،فرماندارواعضایشورایشهرروزگذشتهدرمشهدافتتاحشد.بهگزارش«خراسان»،سلطانیفر
درحاشیهمراسمافتتاحاینمجموعهورزشیگفت:اینمجموعهورزشینیازمردماینمنطقه(بولوارآموزگار)بوده وبیشاز ۸۰میلیاردتومانبرایآنهزینهشدهاست.ویافزود:سالنسرپوشیده،زمینپینتبال،
کارتینگوتنیسبخشهایمختلفاین مجموعهورزشیتفریحیوسرگرمیراتشکیلمیدهدکهالزماستاززحماتشهردارمشهدکهتوجهویژهبهورزشوبرنامههایخوبیراهمدراینحوزهدارد،تشکرکنم.

حرفمردم



«خراسان»؛ هویت ،صداقت ،اعتدال

فرا رســیدن روز خبرنگار ،بهانهای بود که به رســم هر ساله ،مسئوالن دســتگاه ها ،نهادها و
سازمانهاو...مهمانتحریریه«خراسان»شوندوازتالشقلمبهدستانحقیقتگوقدردانی
کنند.پدرومادرشهیدمدافعحرم«حسینهریری»باهمراهیمهماننوازجانبازروشندل
و عرفانی آزاده و جانباز دفاع مقدس به همراه حجت االسالم معصومی مدیر کل بنیاد شهید
خراسان رضوی ،مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به همراه سیدنظام
الدین موسوی معاون ارتباطات و رســانه  ،مروارید مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان به همراه
استادیرئیسادارهارشادمشهد،امینیمعاونفرهنگیمطبوعاتیوهمچنینسمیعرئیس
ادارهمطبوعاتوتبلیغاتاستان،محمدحسینزادهمعاونفرهنگیسپاهامامرضا(ع)وعباس
محمدیانمسئولبسیجاستان،نصریمدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستان،اخوان
عبداللهیان مدیر کل راه و شهرسازی استان ،داستانی مدیر درمان تامین اجتماعی استان،
حجتاالسالموالمسلمین احمدزاده مدیرکلاوقافاستان،عزیزالهنژادعلی رئیسمنطقه
 9پیامنورکشور،سیدعبدا...ارجاعیدبیرستادامربهمعروفونهیازمنکرخراسانرضوی،
حجتاالسالموالمسلمینوفاییرئیسمرکزرسیدگیبهامورمساجداستان،معاونانشرکت
برق منطقه ای خراســان ،رحیمی مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان ،شــادمهری معاون بهره
برداریآبفایاستانوجمعیازمسئوالناینشرکت،روزگذشتهبهتحریریهخراسانآمدندو
روزخبرنگارراتبریکگفتند.محمدرضاحیدریرئیسشورایاسالمیشهرمشهدبههمراه
شهنازرمارم،احمدنوروزی،علیرضاشهریاری،محمدحاجیانشهری،سیدمحسنحسینی
پویا ،احسان اصولی و محمدحسین ودیعی اعضای شورای اسالمی شهر مشهد ،مکرمی فر
مدیرکلمیراثفرهنگیاستانباهمراهیجمعیازمسئوالناینادارهکل،برکچیمعاون
حملونقلشهردارمشهدبههمراهجمعیازمدیراناینمعاونتازجملهمدیرانعاملالیت،
اتوبوسرانیوتاکسیرانیشهرداری،خلیلا...کاظمیمعاونخدماتومحیطزیستشهری
شهردارمشهد،کریمیانمدیرعاملسازمانمدیریتوپسماند،جعفریمدیرعاملسازمان
آتش نشانی ،حجت االسالم والمســلمین مهدوی دامغانی مدیرعامل سازمان فردوس ها،
سالمیمدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبز،یعقوبیمدیرفضایسبزشهری،صحراگرد
مدیربرنامهریزیونظارتبرامورخدماتشهریشهرداریمشهد،قربانیشهردارمنطقه2
مشــهد و بنایی معاون اداری و مالی شهرداری منطقه یک ،علیرضا صحرائی مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری اســتان به همراه جمعی از مدیران و همچنین حســینعلی آریانی مدیر
خانهمطبوعاتبههمراهمجتبینوریانومحمدجوادرنجبردوعضودیگرهیئتمدیرهخانه
مطبوعات خراســان رضوی ،با حضــور در تحریریه خراســان روز خبرنــگار را تبریک گفتند.
حسینی فرماندار شهرستان بینالود به همراه جمعی از مسئوالن این شهرستان ،گلدوزیان
معاون نظام پزشکی استان ،کیامرز مدیرعامل قطار شهری مشهد ،قاضی عزیزی از قضات
بازنشسته دادگستری ،جمعی از کودکان موسسه گلستان علی(ع) به همراه مربیان خود،
جمعیازدخترانآسمانیموسسهفتحالمبینبههمراهزهراحجت مدیرعاملاینموسسه،
هاجرشریفیمدیرعاملانجمنحامیانبانوانشریفوفرشتههنریونسرینتواناازبنیادبین
المللیپیشگیریوکنترلدیابتنیزازدیگرمهمانانتحریریهخراساندرروزخبرنگاربودند.

بازگشت التهاب به بازار ارز و سکه

درحالیکهطبقپیشبینیفعاالنبازارسیرنزولیقیمتهادربخشطالوارزبایددیروزنیز
ادامه پیدا میکرد ولی در نهایت ناباوری ها قیمت ها در این بازار باز هم صعودی شــد.بر این
اساس ،نرخ هر سکه که دو روز قبل تا ســه میلیون و 60هزار تومان هم پایین آمده بود ،دیروز
بعد از ظهر تا رقم ســه میلیون و 643هزار تومان باال رفت .هر یورو با افزایش بیش از1100
تومانمواجهشدوبه 11هزارو 523تومانبازگشت.خبرگزاریتسنیمدراینزمینه،دالیل
افزایش قیمت ارز و طال را این چنین بیان کرد که در یکی دو روز گذشته خبرهای نادرست و
با اهداف سیاسی در کانالهای خبری دست به دست میشود.همچنین دو روز قبل برخی
محافل خبری اعالم کردند که حســابهای ایرانی در چین مســدود شده است ،همین خبر
موجب شد تا بازار شیب صعودی بگیرد هرچند که چند ســاعت بعد اعالم شد خبر از اساس
کذباست.دیروزاماخبردیگریموجبشدتاقیمتسکهوارزکهاتفاق ًاشیبنزولیخوبیرا
طیکردهبود،باردیگرواردفازصعودیشود،خبرغلطوالبتهتأثیرگذاردربازارامروزطالوارز
اینبودکهبانکمرکزیقیمتسکههایپیشفروشراافزایشدادهاست.اینخبرهمزمان
با تحویل دور جدید ســکههای پیشفروشــی بود .دیروز موعد تحویل دور نخست سکههای
پیشفروشبودکهسهماهقبلمتقاضیانبهثبتنامشاناقدامکردهبودند.بانکمرکزیحتی
دیروزضمناعالمخبرآغازپیشفروشسکه،بهایننکتهتاکیدکردکهدریافتمابهالتفاوت
ازمشتریانبههنگامتحویلسکه،صرفامربوطبهطرحپیشفروشودیعهایاست،بنابراین
برای تحویل سکه به مشتریانی که با قیمتهای قطعی به پیشخرید ســکه بهار آزادی اقدام
کردهاند هیچ گونه وجهی از آنان دریافت نخواهد شد.در این حال خبرگزاری فارس گزارش
داد که در دو روز اول فعالیت بازار ثانویه 80میلیون یورو معامله انجام شد و قیمت دالر در این
بازاردرمعامالتدیروزبه ۸۲۴۰تومانرسید.دیروزهمچنینبهایارزبرمبناییورو9540
تومانکشفقیمتشد.اینگزارشمیافزایدکهدرمجموعودردوروزاولکاریبازارثانویه،
 80میلیونیورومعاملهشدهاست.دوروزقبلقیمتدالردربازارثانویهمعادل ۸۰۷۴تومان
بود .اگرچههنوزفضابرایقضاوتدربارهاینکهچرانرخهادربازارسکهوارزجهشناگهانی
پیداکرد،زوداست،امامیتوانگمانههاییدراینزمینهداشت .یکیازاینگمانهها،احتما ًال
فضایرسانهایمسمومدرحوزهبازارطالبودکهدرباالبهآناشارهشد.موضوعیکهالبتهوزن
زیادی نمی توان به آن داد .چرا که یک مقام مسئول در نظام بانکی درگفت وگو با خبرگزاری
مهر بیان کرد که تنها 50هزار قطعه سکه به روش پیش فروش با قیمت غیر قطعی به فروش
رسیدهاست.ازسویدیگر،درصورتیکهافزایشتقاضاراعاملافزایشنرخسکهبدانیم،باید
گفت این موضوع بیشتر به صورت حباب خود را در قیمت سکه نشان می دهد از این رو نباید
جهشارزیرادرقیمتمشاهدهکرد،درصورتیکهدیروزشاهدجهشقیمتهادربازارارز
همبودیم.بنابرایناحتما ًالمیتوانگفتکهجهشنرخسکه،باتوجهبهتبعیتقیمتسکهاز
قیمتارزواونسجهانی،میتواندریشهدربازارارزودالرداشتهباشد.اماچهعاملیباعثاین
تحول شد؟ در این جا یک گمانه دیگر می توان مطرح کرد .دیروز یک تحول قابل توجه نیز در
بازاررخدادوآنآغازبهکارصرافیهابودکهچندماهازفعالیتمنعشدهبودند.پیشترمروری
برسازوکارتعییننرخدرفضایصرافیها،حاکیازاینبودکهمالکآنهابرایمحاسبهنرخ
سکه ،بازار صرافی های خارج از کشــور (دبی امارات) است .اص ً
ال به همین دلیل هم بود که
وقتیدولتارزرادر 4200تومانتکنرخیکرد،بازقیمتسکهبهتبعیتازبازارحوالهدرهم،
بهرشدخودادامهداد.وگرنهمیبایستبانرخ 4200تومان،خودراتطبیقمیداد.پسهم
اینکمیتوانگفتاحتما ًال هنوزمرجعقیمتیبرایصرافیها،چیزیغیرازسازوکاربازار
ثانویهدرداخلاستواحتما ًالانتظاراتشکلگرفتهدربازارخارجییابازارغیررسمی،شکل
دهندهسمتوسویقیمتهاست.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• آقــای رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود
فرمودند که تغییری نکرده اند ولی مردم نظر دیگری
دارند هرچند شرایط کشور عوض شده است.
••چرا برای دریافت مالیات از افراد اوال مقدار و میزان
سپرده های کالن آن ها در بانک ها و موسسات و بورس
محاسبه نمی شود و ثانیا مقدار کم دریافت وام ضروری
افراد ضعیف از بانک ها متأسفانه مالک دریافت مالیات
شده است؟
••امیدوارم خانم کیمیای علیزاده ،تکواندوکار تیم ملی
کشورمان این روزها کیمیای سالمت اش را به دست
آورد و کیمیاگر خوبی در عرصه تکواندوی کشور شود!
••مردم کشور ما می توانند حتی با وجود تحریم ها هم
خوب زندگی کنند و در عین حال باز هم پیشرفت کنند
به شرطی که فرهنگ تجمل گرایی از میان مردم برود
و ســاده زیستی جایگزین آن شود و دست مفسدان و
اختالس گران هم از بیت المال کوتاه شود.
••آقای رئیس جمهور که پشت تریبون ،ایران را کشوری
پر رونق و شاد می نامید ،می گوید کاالها ارزان شده!
بیایید از نزدیک نگاهی به سفره مردم بکنید ،شیر از
سفره جمع شده ،گوشت از سفره ها جمع شده ،مرغ و
تخممرغجمعشده،دیگهچیارزانشده؟چرامسئوالن
فکری برای رفاه مردم نمی کنند؟ خدا آخر و عاقبت ما رو
به خیر کنه با این سفره خالی.
••خدایا این صاحبخانه های پرطمع و ظالم که خون
مستأجر را می خورند ،اصالح کن.
••روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران به خصوص
خبرنگاران زحمت کش روزنامه خراسان که مشکالت
مردم را به گوش مسئوالن می رسانند ،تبریک عرض
می کنم.
••نمایشگاهخودروگذاشتندوباافتخارافتتاحمیکنند.
از مردم ورودی می گیرند و بعد خودرو هایی را که در
خیاباناستبهنمایشمیگذارندوچیزینمیفروشند
و با افتخار می گویند تبلیغ نمایندگی می کنند!
••واقعا جای تأسف و تعجب است که چرا تاکنون موضوع
خرید و فروش یا رهن و اجاره به صورت قوانین رسمی با
نظارت جدی و مستمر در کشور اجرا نشده است؟ بی
شک دود این معضل به چشم خانواده های مستأجر و
کم درآمد می رود و باعث می شود آنان با سیلی صورت
شان را سرخ نگه دارند .لطفا مسئوالن محترم در این باره
دلسوزانه و خداپسندانه چاره سازی و برنامه ریزی کنند
تا آنان امیدشان را در خانه دار شدن از دست ندهند.
••بانک ها وام می دهند و ســودش را می گیرند و وام
گیرندهازمنافعآنبهرهمندمیشود.دراینمیانضامن
بیچارهبهخاطرتعارفیاازبیمناراحتیطرفمقابلتمام

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دردسرها را می پذیرد که منجر به دعواهای فامیلی و از
دست دادن همین حقوق ناچیز کارمندی می شود .از
نمایندگان محترم استدعا دارم بانک ها را موظف کنند
بدون ضامن و با وثیقه خود شخص وام بدهند .متأسفانه
بانک ها بدون اقدام کردن مدارک وام گیرنده بدهکار
برای راحتی کار مدارک ضامن را بررسی می کنند چرا
که وام گیرنده تالشی برای پرداخت اقساط اش انجام
نمی دهد.
••آقای روحانی راست می گویید مردم همان مردم زمان
جنگ هستند ولی آیا اکثر مسئوالن و وزیران شما هم
همانند مدیران دهه اول انقالب هستند؟ وقتی مردم
زندگی اشرافی و پر از تجمل همکاران شما و آقازاده
هایشان را می بینند و می شنوند ،چطور انتظار دارید که
انگیزهایبرایحمایتازدولتمردانشماداشتهباشند؟
••آقای روحانی تبریک می گویم ،اعتماد به نفس باالیی
دارید!
••در قبض گاز ،بدهی متفرقه ثبت شده که حتی شرکت
گاز هم نمی داند این بدهی بابت چیست!
••اتحادیه طال و جواهر هیچ نظارتی بر کار طالفروشان
ندارد .قیمت خرید طال را تا 150هزار تومان پایین تر از
نرخ گرم طال حساب می کنند که مصداق کالهبرداری
است.
••دوستان فهیم ،شما راست گفتید ،وظیفه من جانباز
معذرت خواهی نیست اما وقتی سکوت مسئوالن را
می بینم و این که چشم ها را بسته اند و نمی خواهند
مشکالت را ببینند ،زورم می آید .این مردم در سرما و
گرماودرتماماینسالهاحافظکشوربودهاندوهستند.
چرا باید این گونه در تنگنا و سختی باشند؟ اگر در کشور
پولومنابعواینهمهنعمتخدادادینداشتیمدلمنمی
سوخت،اینهاراداریمامامدیرنداریموبهجایآنامثال
خاوری زیاد شده ،چرا؟ االن یک نفر مثل آقای خلخالی
باید باشد تا دزدها ماست شان را کیسه کنند( .جانباز
70درصد ایران قهرمان)
••اروپا،آمریکا،روسیهوکشورهایعربیایرانراکشوری
تحریم شده و پرتنش می خواهند و امیدشان نیز به
براندازی،عقبماندگیوسلبامنیتازایراناست.اگر
وطنمانرادوستداریمنگذاریمبهخواستشانبرسند.
پیشرفت ایران خواسته شهدا و دالوران ،دلسوزان و تمام
مردم ایران است .قطعا من ،شما و خانواده مان ایرانی
هستیم.
••شبکه های هرمی بزرگ ترین آسیب ها را به اقتصاد
کشور و خانواده ها زده انــد ،به طــوری که مراجع در
جدیدترین فتوایشان آن ها را حرام اعالم کردند اما در
پربیننده ترین زمان شبکه ها یک شبکه هرمی با شعار

نمابر05137009129 :

اشتغال زایی بارها تبلیغ می شود!
••از برخی مسئوالن و کارشناسان شنیده می شود که
کاهش زیاد نرخ دالر و سکه به نفع اقتصاد نیست! آیا این
آقایان همان ذخیره کنندگان سکه و ارز نیستند؟
••من روستایی را چه به ارز و سکه و طال؟! روغن و قند و
چای و برنج و مایحتاج عمومی و قیمت الستیک و لوازم
یدکی را ارزان کنید که خون ما را خشک کرد و کمر ما
را شکست و ما را متالشی کرد .خدا گردن محتکران
را بشکند .با این خون آشامان از خدا بی خبر برخورد
قهریکنید.
••چرا وزارت مسکن و شهرسازی و سایر مراجع در برابر
میلیون ها تومان پولی که سازندگان مسکن مجبورند
برای امضای صوری به مجریان به اصطالح ذی صالح
بپردازند ،اقدامی انجام نمی دهند؟
••کاش فرهنگ اوایل پیروزی انقالب که همان اخالص
وصداقتو...بود،جایچاپلوسیوتملقومداهنهامروز
را می گرفت!
••من یکی از هزاران خواننده روزنامه خراسان هستم .از
هنگامی که قیمت آن10ریال بود و از آن زمان که ستون
حرفمردموجودنداشتولیاکنونکهاینستونوجود
دارد بازهم با آن زمان فرقی ندارد چون کسی نیست
جواب گوی سواالت حرف مردم باشد.
••واقعابعضیهاچهروییدارند!درکنارهمباشیم!دیگه
چطوری کنار شما باشیم! با این همه گرونی!
••در صفحه سینما و تلویزیون روز یک شنبه  14مرداد،
واقعا الزم بود یک صفحه کامل رو به بازیگران هالیوودی
اختصاص بدید؟ حاال که چاپ کردید حداقل مطالب
درســت بنویسید .اما واتسون هیچ نقشی در الالنــد و
خدمتکار نداشته و خیلی خنده داره که شما اون رو با اما
استوناشتباهگرفتیدوعکساشتباهروهمچاپکردید!
••چرا متاسفانه استیضاح اعضای دولت از طرف برخی
نمایندگانفقطبهدلیلرانتوباجخواهیوامتیازگیری
انجام می شود؟
••در جواب دوستی که فرموده بودند مگر ما از ژاپنی ها
کمتر هستیم که پیشرفت کرده اند ،باید گفت ژاپن نه
آقازاده دارد و نه اختالس گر .فراموش نکن!
••امیدوارم مسئوالن ما این روزها دچار آلزایمر خدمت
رسانی به مــردم و مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر
نشوند!
••حاال که میلیاردها یورو از بیت المال توسط عده ای
غارت شده و معلوم نیست کجاست ،تازه آقایان مسئول
می خواهند مسیر پرداخت ارز را رصــد کنند! آقای
منتظریهمکهخبریازاونیستدرحالیکهبایدشبانه
همه مظنونان را بازداشت کند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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ادعایانتصابآقایدامادوبربالینهمراهانبیمار!

913.8

بی توجهی بیمارستان ها به همراهان بیماران
انتشارکلیپیازیکبیمارستان
کــه هــمــراهــان بــیــمــاران در
محوطه یک مرکز درمانی روی
زمیننشستهاند،چیزجدیدی
نیستاماساختوسازدرکنار
بیمارستان،اتفاقیاستکهکمترخبرسازشدهاست.
رشیدپور با پخش گزارشی از یک بیمارستان که هیچ
امکاناتیبرایهمراهاندرنظرنگرفتهبودوساعت14
کهبیمارانبهاستراحتنیازدارند،سروصدایساخت
وسازدرکناربیمارستانبهگوشمیرسد،گفت«:االن
بعضی بیماران به ترکیه می روند با این که پزشکان
ایرانیبسیاربهترازآنهاهستند.میپرسیدچرا؟چون
اخیرابیمارستانهایترکیهایرویهمیننقطهضعف
مادستگذاشتهاندومدامتبلیغافتتاحهتلهایمجلل
درکناربیمارستانهایشرامیکنند».

844.3

نهبهاسراف،منرابخورید!
انتشار تصویر بسته مرغی در یکی از فروشگاه های
فرانسه ،که زمان کمی به تاریخ انقضایش مانده وروی
آن نوشته شده« :نه به اسراف؛ من را بخورید» و قیمت
آن از چهار یورو به دو یورو کاهش پیدا کرده است در
فضایمجازیموردتوجهکاربرانقرارگرفت.کاربری
زیراینعکسنوشت«:اینجاتاریخمصرفرومخدوش
میکننمشتریمتوجهانقضایمحصولنشه».کاربر
دیگری هم نوشت« :توی کشور ما بیشتر مغازه دارها
حاضرن محصول بگنده و بریزن دور ولی ارزون تر
ندن ».کاربر دیگری هم نوشت« :خوبه که کارای خوبه
بقیهدنیاروببینیموازشونیادبگیریمولییادموننره
کهخودمونهمازاینجنسکارایخوبکمنداریم».

844.2

ادعایانتصابدردسرسازآقایداماد!
انتشار تصویری از یک نامه اداری موجی از حرف
و حدیث ها را در فضای مجازی به راه انداخت .در
تصویریکهدرشبکههایاجتماعیدستبهدستمی
شودنامهایازمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری
دیدهمیشودکهطبقآن«کامبیزمهدیزادهفرساد»،
دامادرئیسجمهوربهعنواندبیرستادتوسعهفناوری
های حوزه انرژی منصوب شده است .کاربری در این
باره نوشت« :ظاهرا جوان گرایی از خانواده مسئوالن
شروع شده نه از بدنه مردم!» کاربر دیگری هم نوشته
است« :خدایی توجه کردین همه آدمای شایسته توی
فک و فامیل مسئوالن پیدا میشه و اصال نیازی نیست
دنبالشایستههاباشن!»

1.2 M

دیگر آب نداریم!
انتشار تصویری از روند خشک شدن یکی از رودخانه
های دیدنی استان فارس طی سال های  95 ،94و
 96تاسفباربودوبازتابهایزیادیدرفضایمجازی
به دنبال داشت .در تصویری که منتشر شده سه نمای
متفاوت از رودخانه ای پــرآب در استان فارس دیده
می شود که طی سه سال به مرور خشک شده و امسال
حتییکقطرهآبهمندارد!تعدادیازهموطنانبرای
این عکس نوشتند« :وقتی بدون کوچکترین تحقیق
کارشناسیجلویهمهرودخانههاسدمیبندنبایدهم
انتظاراینجورخشکسالیروداشت!»کاربرانیهمبه
کنایه نوشته اند« :کاکو! فردا همین جا برج میسازن و
بهملتقالبمیکنن!»

502.6

نجات بنای تاریخی از خطر سیل در ترکیه
«انتقالساختمانیکحمامتاریخیدرترکیهبهمنطقه
ای که در خطر سیالب نباشد ».ظاهرا هواشناسی
ترکیه پیش بینی کــرده در چندروز آینده احتمال
سیالب در منطقه ای وجود دارد که یک حمام تاریخی
در آن هست  .بعد از پیش بینی هواشناسی مسئوالن
اینکشورتصمیمگرفتندکهاینبنایتاریخی1600
تنی را به منطقه دیگری منتقل کنند .انتشار این
خبر بازتاب گسترده ای داشت .کاربرانی با تشویق
کار مسئوالن ترکیه نوشتند« :چقدر بــرای تاریخ و
فرهنگشون ارزش قائل اند ». ...تعدادی از کاربران
هم این موضوع را با تخریب میراث فرهنگی درکشور
خودمانمقایسهکردندونوشتند«:حاالاگهاینجابود
میرفتیمبااسپریروشیادگاریمینوشتیموتاقبل
ازاینکهسیلبیادنابودشمیکردیم!»

634

سیگارکشیدنغیرازاینجاممنوع!
در ژاپــن کسی حق نــدارد در اماکن عمومی ،حتی
فضاهای باز مثل پیادهرو و پارکها ،سیگار بکشد
و فقط باید در جاهایی که برای سیگاریها در شهر
ساخته شده ،سیگار کشیده شود .این قانون باعث
شد کاربران شبکه های مجازی نظرات مختلفی در
این باره داشته باشند .بهرام در اینستاگرامش نوشت:
«یه جورایی مثل قهوه خونه های خودمونه فقط یکم
باکالس تره» .کاربر دیگری نوشت« :چه قانون خوبی.
اینجاکهتویتاکسیواتوبوسهمآسایشنداریوهر
لحظهممکنهرانندهیایکیازمسافرهاشروعبهسیگار
کشیدن کنه .اعتراضی هم اگه داشته باشی تو باید
پیاده شی نه اونا».
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