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ضرورت تشکیل اتاق فرماندهی
برای اقتصاد
رهبر انقالب در خطبه های نماز عید فطر بار دیگر مجموعه
قوای سه گانه را به پیگیری حل مشکالت اقتصادی از طریق
جلسات هماهنگی فراخواندند و توصیه کردند که کانونی
که بــرای هماهنگــی بین ســه قوه با حضــور روســا و برخی
مسئوالن قوا تشکیل شده اســت ،درباره مسائل اقتصادی
قاطعانه تصمیم بگیرد و اجرا کند.
اگر به معضــات اقتصادی کشــور نگاهــی بیندازیم ،یکی
از اصلی ترین مشــکالت ضعــف هماهنگی بیــن نهادهای
مســئول اســت .این ضعف هماهنگی نه فقط بین ســه قوه
بلکــه حتی درون خــود هر یک از قــوا نیز بعضا دیده شــده و
می شود .طی ســال های مختلف موارد متعددی اختالف
بین نهادهای مســئول دربــاره مدیریت بازار ارز ،نرخ ســود
بانکی ،سیاست های تجاری و برخی موضوعات دیگر دیده
شده است .با این حال دالیل بروز این اختالفات را چه ناشی
از تفاوت دیدگاه ها بدانیم و چه ناشــی از نگاه های بخشــی
نگرانه دســتگاه هــا تلقی کنیــم ،در هــر صورت تــداوم این
اختالف ها به تعارض و هدر رفت توان کشور منجر می شود.
به ویژه زمانی که مردم می بینند که در ســطح سه قوه بر سر
مسائل کالن اقتصادی همکاری رقم نمی خورد و تعارض و
دعوا جایگزین می شــود .چنان که در موضوع حساس این
روزهای اقتصاد کشــور یعنی بازار ارز ،در جلســه غیرعلنی
مجلس کار حتی بــه درگیــری فیزیکی برخــی نمایندگان
و رئیــس کل بانک مرکــزی نیز کشــیده شــد .خروجی این
اتفاقات ممکن است القای ناتوانی در دستگاه های مسئول
برای بــرون رفت از بحــران باشــد و این اتفاق ممکن اســت
از خــود فشــارهای اقتصــادی بــرای وضعیــت اقتصــادی
خطرناکتر باشد.
در این میان توصیه رهبر انقالب به مسئوالن این بوده است
که سازوکاری برای تصمیم گیری مشترک و اقدام هماهنگ
تشــکیل شــود .بســیاری از ما تجربه مــوارد نوظهــور از این
ســازوکارها با عنوان انواع ستادها ،شــوراهای هماهنگی،
کارگــروه هــای مشــترک و مــواردی از این دســت را تجربه
موفقی نمی دانیم .اکنون از نشســت مشــترک و ســه نفره
ســران قوا تا ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جلســات
هماهنگــی دولــت و مجلــس ،مــواردی از این ســازوکارها
هستند که نتوانسته به تصمیمی اثرگذار برای مسائل کالن
اقتصاد کشور منجر شود .شاید بتوان مشکل این ستادها و
شوراهای هماهنگی کننده را در نوع و جنس مواجهه آن ها
با مشکالت دانست.
در شــرایط حاضــر اقتصاد ایران بــا چالش هایــی در بخش
های مختلف مواجه است ،اما هم اکنون چالش اصلی فشار
اقتصادی اســت که با خروج مجدد آمریــکا از برجام صورت
گرفته اســت .این خروج هم بــه تدریج تاثیــرات عینی خود
را در سخت تر شــدن مراودات بانکی نشــان می دهد و هم
درآمدهای ارزی کشور را از محل فروش نفت کاهش خواهد
داد .تبعات دیگر این خروج تاثیر روانی بر بازار ارز است .اگر
فوری ترین معضل اقتصاد ایران را وضعیت بازار ارز بدانیم و
آن را (فارغ از عوامل اقتصادی کالنی که موجب افزایش نرخ
ارز شده و می شود) ناشی از دور جدید اقدامات آمریکا علیه
اقتصاد ایران بدانیم ،این بحث را بایــد مطرح کرد که نحوه
مواجهه با این تهدید چگونه باید باشــد .اگــر همچنان قرار
باشد با سازوکارهای قبلی و جلســات هماهنگی که منجر
به تصمیم مشخص و دقیق با تعیین شــرح وظایف ریز برای
دســتگاه های متولی ،زمان بندی اجرا و گزارش پیشرفت
مرحله بــه مرحله اقدامــات نمی شــود ،کار را پیــش ببریم،
شــرایط پیش رو بهبود نخواهــد یافت بلکه فشــار تحریم ها
می تواند اقتصاد ایران را بیش از ایــن تحت تاثیر قرار دهد،
بنابراین سازوکارها باید تفاوت کند.
به عبارت دیگر ،اکنــون در مرحله تشــدید جنگ اقتصادی
آمریکا با ایران هستیم ،جنگی که با استفاده آمریکا از نقاط
ضعف اقتصــادی ایران صــورت می گیــرد .خاصیت جنگ
تصمیمات ســریع و اقدامات قاطع اســت .بــرای مواجهه با
جنگ نیــز باید ســریع و قاطع تصمیــم گرفت و اقــدام کرد.
چندی پیش رهبر انقالب در دیدار ماه رمضان با کارگزاران
نظام با اشاره به جلســه ای که با حضور ایشان تشکیل شده
بــود ،فرمودند« :مــا این جــا دو ،ســه هفته پیش جلســهای
تشــکیل دادیم درباره مســائل اقتصادی کشــور؛ رؤســای
محترم ســه قوه حضور داشتند ،مســئوالن فعال اقتصادی
در بخش های دولت و مجلس و قو ه قضاییه حضور داشتند؛
بحث نسبت ًا خوبی در آن جا شد ،حرف هایی زده شد .البته
بنده اقتصــاددان نیســتم؛ حرف هــا متکی به حــرف های
کارشناسهابود؛مطالبیراگفتیم،یکترتیباتشکلیقرار
شد که انجام بگیرد .دوستان همین ها را باید دنبال کنند؛
االن من توصیه می کنم -رؤســای ســه قوه تشــریف دارند،
همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند ،االن همه این
جا هســتند[ -اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت و
تصمیمگیری شد و تأکید شــد ،با جدیت دنبال کنید ،قطع ًا
مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم ».پس
از آن برای پیگیری ترتیبات شکلی که رهبری فرموده بودند،
در تاریخ شــنبه  5خرداد نخســتین جلســه «شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه» تشکیل شد .اکنون نیز
رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز عید فطر فرموده اند:
«خوشبختانه یک کانون مرکزی برای رسیدگی به این امور
مســئوالن قوای سهگانه
فعاالن
با حضور روسای ســه قوه و
ِ
ِ
تشکیل شده است که این مسئله -مســئله مهم اقتصاد -را
قدمبهقدم دنبــال کنند و تصمیمهای قاطــع بگیرند و اجرا
کنند؛ این کار باید انشاءا ...با جدیت دنبال شود».
در ایــن میان مشــاهده مــی کنیم که بــاز هم مطالبــه رهبر
انقالب« ،تصمیمات قاطع» و پیگیری برای «اجرایی شدن»
آن هاســت .بنابراین الزم اســت تصمیماتی که از سوی این
شورا برای رفع مشــکالت اقتصادی اتخاذ می شود ،صریح
و شــفاف اعالم شــود و نحوه پیگیری اجرای آن ،وظایف هر
یک از دســتگاه ها ،زمان بندی اجرای اقدامات و در نهایت
گزارش پیشرفت کارها اعالم شود .در حقیقت نظام تصمیم
گیری اقتصادی کشور در 3قوه باید با استفاده از تجربه دفاع
مقدس و اتاق فرماندهی مشــترکی که همه هماهنگی ها،
تصمیمات و اقدامات الزم برای عملیات نظامی را به سرعت
و با قاطعیت انجام می داد ،از مســیر بوروکراسی پیچیده و
جلســات هماهنگی کم فایده و رســمی به ســتادی سریع و
چابک با رصد لحظه ای تهدیدها و چالش های اقتصادی و
اتخاذ تصمیمات قاطع تبدیل شود.

 - Khamenei.irهمزمان با عید سعید فطر خانوادههای دانشمندان شهید هستهای با رهبر انقالب دیدار و گفت و گو کردند .در این برنامه
که در حاشی ه دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی برگزار شد ،خانوادههای شهیدان شهریاری ،علیمحمدی ،رضایینژاد و
احمدیروشن حضور داشتند.
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

روز گذشــته  2مقام بانک مرکزی از انجام برخی اصالحات در سیاســت های فروش ارز و
ســکه خبر دادند .رئیس کل بانک مرکزی از اقدامات الزم برای جلوگیری از فروش گران
کاالهای وارداتی با ارز  4200تومانی خبــر داد و دبیر کل این بانــک از امکان جایگزینی
اوراق سکه طال به جای ســکه پیش فروش شــده خبر داد .ولی ا ...سیف ،رئیس کل بانک
مرکزی در گفت وگو با خبرگــزاری خانه ملت ،گفــت :هم اکنون واحدهــای تولیدی این
اطمینان را دارند که مواد اولیه خود را می توانند با دالر 4هزار و 200تومانی تامین کنند
البته تصمیمات ارزی دولت در آینــده کامل تر و پخته تر می شود.ســیف تصریح کرد :این
که مطرح می شــود برخی با دالر 4هزار و 200تومانی درصدد افزایش واردات هستند تا
بتوانند کاالهای وارداتی را با قیمتی گران تر بفروشــند موضوعی اســت که بانک مرکزی
در جریــان آن اســت و اقدامــات الزم در ایــن باره صــورت خواهــد گرفــت.در همین حال
دبیرکل بانک مرکزی با اشــاره بــه تصمیمات اخیر این بانــک درباره تعمیق بــازار طال ،از
بازارسازی برای اوراق گواهی پیشخرید ســکه در بورس اوراق بهادار خبر داد.به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی ،ســید محمــود احمدی اظهار کرد :در ســال گذشــته بانک
مرکزی راجع بــه اجرای طرح پیش فروش ســکه طالی بهــار آزادی اقدام کــرد و مجموع ًا
 7.6میلیون قطعه ســکه طال در مراحل مختلف و با سررســیدهای یک ماهه الی 2ســاله
پیش فروش شــد .تاکنون و با سررســید شــدن موعد تحویل ســکههای یکماهــه ،حدود
 800هزار قطعه ســکه طال به خریــداران تحویل شــده و  6.8میلیون قطعه ســکه طال از
کل میزان پیشفروش شــده باقی مانده که در مواعد سررســید تحویل مردم خواهد شد.
وی با اشاره به این که با سررسید شــدن و تحویل سکههای فوق در مواعد سررسید ،شاهد
افزایش عرض ه سکه طال در بازار خواهیم بود ،افزود :با افق پیشرو و تدریجی بودن تزریق
سکه،بهنظرمیرسدتاثیرگذاریطرحپیشفروشبربازارمحدودباشدوبهویژهدرفواصل
بین سررسید ،خأل عرضه می تواند احساس شود .با بازارسازی اوراق گواهی پیشفروش
امکانخریدوفروشاوراقمزبورفراهمخواهدشدوازاینطریقمیزانعرضهدربازارطال
باسررسیدهایمختلفافزایشمییابد.دبیرکلبانکمرکزیبابیاناینکهاطالعرسانی
الزمدربارهجزئیاتاجرایطرحجدیدبانکمرکزیانجامخواهدشد،گفت:دراینطرحبه
سرمایهگذاراندرطرحپیشفروشسکهاینامکاندادهمیشودتادرصورتتمایلاوراق
گواهیپیشفروش(رسیدپیشخرید)خودرابهاوراقسکهطال(باسررسیدمتناظر)که از
ویژگیهای امنیتی الزم برخوردار بوده و قابلیت خرید و فــروش در بورس را دارند ،تبدیل
کنند.دبیرکلبانکمرکزیباتاکیدبرایفایکاملوبهموقعتعهداتبانکمرکزیدرطرح
پیشفروش سکه ،افزود :دارندگان اوراق این امکان را دارند تا پس از سررسید و در صورت
تمایل،باارائهاوراقبهبانکمرکزیبهدریافتسکهطالیفیزیکیاقدامکنند.

امان از گل به خودی ها
میگویند«عزیزبوهدوز»وقتیدردقیقه 95برایزدنضربهسربهسمتتوپدورخیزمی
کرد،هیچوقتفکرشراهمنمیکردکهایناشتباهتاریخیدرورزشگاهسنپترزبورگ،
درستچنددقیقهبعدسیلیازجمعیتایرانراشیپوربهدستوباسروصورتیکهبهرنگ
پرچمدرآمدهاستبهخیابانهامیکشاند.
***
جمعه شب مردم آمده بودند که شاد باشند ،کســی غم دالر نداشت و باجناق ها وقتی به
یکدیگرمیرسیدندازافزایشقیمتیکشبهساندرووسکهحرفینمیزدند،بیشترین
غرولندیکهردوبدلمیشدبهسردارومهدیشجاعیبرمیگشتکهآنهمدرشیرینی
پیروزیولبخندهایمردمگممیشد.شایدجمعهشبایران،شبیهترینشبسالبرای
شهرهایمختلفبودکههمهمردمشهربهیکدلیلشادبودند.
امایککجسلیقگیبرایبرخیدردسرسازشد.اگرچهپیشازآغازبازیهایجامجهانی،
مسئوالناینوعدهرابهمردمدرمشهددادهبودندکهبازیهایتیمملیدرچندبوستان
بزرگشهرپخشخواهدشدامادردقیقه 90طبقآنچهمعاوناستاندارخراسانرضوی
«اطالع دیرهنگام مسئوالن شهرداری» اعالم کرد ،این وعده را کنسل کردند تا حسرت
تماشایگروهیبازیملیآنهمدرمسابقهایکهاحتمالپیروزیایرانبیشازدوبازی
دیگر بود ،بر دل مردم باقی بماند! حتی برنامه ای که از هفته گذشته در فضای شهری و
رسانه ای ،مدام با عنوان «تماشــای جام جهانی با خانواده» تبلیغ شده بود ،باز هم کمی
ماندهبهبرگزاریبازیایران-مراکش،لغوشد! تصورکنیداعصابوروانخانوادههایی
که برای حضور در این مراســم رفته بودند اما دیده بودند جا تر است ولی خبری از پخش
مسابقهنیستودرنهایتمجبورشدندبازیحساستیمملیراازرادیویخودرویشان
گوشکنند!اینرفتارهاحتیپسازبازیتیمملیودرزمانشادیمردمنیزدیدهمیشد،
مثالبهبستنیفروشیکهلحظهپنالتیپرتغالبهاسپانیاراازطریقتلویزیونروبهخیابان
مغازه اش پخش می کرد با وجود این که مردم مقابــل این مغازه نتیجه بازی را دنبال می
کردنداعالمشدکهتلویزیونراخاموشکند!
آیا این رفتارها ،مصداق «گل به خودی» نیست ،مگر این مردم ،همان مردمی نیستند که
طی این سال ها در مشارکت های سیاسی و اجتماعی ،مانند انتخابات و راهپیمایی روز
قدس در شــادی ها و حتی در روزهای ســخت و غم های بزرگ همچون زلزله کرمانشاه
صحنهراترکنکردندوکناریکدیگرایستادندودرواقعباریازدوشمسئوالنبرداشتند؟
حاالهمهمینمردمازپیروزیتیمفوتبالمملکتشاندرجامجهانیشادمیشوند،هر
چندصعودازاینگروهراسختودشوارببینندامابازهمازسرمهربانیبهآنامیدبستهاند
و با وجود تمام گرفتاری های اقتصادی این چنین کنار یکدیگر با هر تفکر و سلیقه فکری
و سیاسی با فریاد «ایران ،ایران» به جشن و شادی می پردازند و پرچم جمهوری اسالمی
ایرانراسردستمیگیرند.واقعامسئوالنچقدربایدهزینهکنندتابتوانندبرنامهایتهیه
کنندکهاینحجمازمردمکشورباآنارتباطبرقرارکنندواینگونهشادوخرسندشوند؟
وقتیاینمردمبهخیابانهامیآیندوخداراشکرباحضورپلیسومراقبتخودمردم،هیچ
مشکلیپیشنمیآید،پسدلیلبرخیکجسلیقگیهاچیستکهاجازهنمیدهدبازی
تیم ملی در بوستان ها پخش شود؟ که اگر اجازه داده می شد اتفاقا خانواده ها همان جا
بهجشنوشادیمیپرداختندبهجایاینکهبهخیابانهابیایندومزاحمتهاییبرای
ترددخودروهاایجادکنند.
در هر صورت شاید تنها کاری که اکنون از دست ما بر می آید این باشد که ابراز امیدواری
کنیمکهمسئوالنشهربرایموفقیتهایبعدیورزشیتدبیربهتریبیندیشندتابتوانیم
ازاینهمافزاییارزشمنداجتماعیبهبهترینشکلممکناستفادهکنیم.

در آستانه عید سعید فطر انجام شد

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف
مجازات تعدادی از محکومان
درآستان هفرارسیدنعیدسعیدفطر،حضرتآیتا...خامنهایباعفووتخفیفمجازات
 ۵۳۷نفر از محکومان محاکم عمومی و انقالب ،سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان
قضایینیروهایمسلحموافقتکردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتا ...خامنهای ،آیتا...
آملی الریجانی رئیس قو ه قضاییه ب ه مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر ،طی نامهای
به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۵۳۷نفر از محکومان را که در
کمیسیونعفووبخشودگی،واجدشرایطالزمتشخیصدادهشدهاندارائهکردهبودکه
موردموافقترهبرمعظمانقالباسالمیقرارگرفت.





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

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

@ Khorasannewspaper

گدایی درکابین هواپیمای لوکس قطری وکنسرت خیابانی ساالرعقیلی
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شادی با حال مامور راهنمایی و رانندگی
در شــبــی کــه هــمــه ایـــران
غــرق در شــادی پس از برد
مــقــابــل مــراکــش بـــود یک
مامور راهنماییو رانندگی
روی دوش مــردم تهران به
شادمانی پرداخت .این ویدئو که خیلی مورد توجه
قرار گرفت واکنش های زیادی به همراه داشت.
کاربری در این باره نوشت« :تو رو خدا اگه تشویقی
بهش نمی دین اضافه خدمت بهش ندین ».و کاربر
دیگری نوشت« :از حاال همه جریمه ها خرج تو
میشه ».کاربری هم نوشت« :چقدر فوتبال خوبه که
می تونه به این راحتی همه رو اینقدر به وجد بیاره و
دلهارو به هم نزدیک کنه».

36.4

کنسرت خیابانی عقیلی در روسیه
بعد از برد لذت بخش تیم
مــلــی کــشــورمــان مقابل
مراکش ،ساالر عقیلی در
مسیربازگشت از استادیوم
ترانه «یـــازده ســتــاره» را با
همراهی ایرانیان حاضر در سن پترزبورگ اجرا
کرد تا لحظاتی بکر و ویژه در روسیه خلق شود.
واکنشکاربرانفضایمجازیبهایناتفاقمتفاوت
بود .کاربری در این باره نوشت« :چقدر لذت بخشه
ســرود تیم ملی رو در کنار خوانندش بعد از یک
برد شیرین بخونی ».اما کاربر دیگری در این باره
نوشت« :باز خدا رو شکر خود آقای عقیلی این شعر
رو یادشه و میخونه و اال من که یک نفر رو هم ندیدم
این سرود رو بلد باشه ».و کاربری هم نوشت« :کاش
جناب خان رو می فرستادید بره استادیوم که همه
کلی انرژی بگیرن .یه آهنگ خونده برا تیم ملی
هرجا میری دارن همون رو می خونن».

حرفمردم



گدایی در کابین هواپیمای لوکس قطری!
فیلمی در فضای مجازی
منتشر شــده کــه بــر اســاس
ادعــای مطرح شــده در این
تصویرفردیدرفرودگاهامام
خمينی و درون هواپيماى
قطرايرويز ،گدايى مى كند و مردم هم به او کمک
می کنند .کاربری ذیل این ُپست نوشت « :اینکه
چطور تونسته از دوتا گیت بازرسی رد بشه رو کاری
نــدارم اینکه چرا مــردم همیشه در صحنه بهش
کمک میکنن برام مهمه» و کاربری هم نوشت:
«اینم از نادرترین و عجیب و غریب ترین موارد
صنعت هوانوردی در کشورماست ».کاربری هم
نوشت « :واقعیت بهوجود آمده در این کلیپ به هر
دلیلی که پیش آمــده باشد ،جای پیگرد قانونی
دارد .هم آن فردی که گدایی می کند و هم تصویر
بردار و اشاعه دهنده».

تلفن05137009111:

پیامك2000999:

••لطفا نشانی ننه نوبخت رو اعالم کنید تا بتونیم ارزاق
ارزانقیمتتهیهکنیمآنهمباتورمتکرقمی!
••چرا ارز مسافرتی به مسافران زمینی نمی دهند اما به
مسافرانهواییمیدهند؟
••دولت ،رئیس مجلس و قوه قضاییه باید به جمع مردم
در خیابان بیایند و به سواالت مردم درباره وضعیت کشور
جواببدهند.
•• 50تا 70درصدگرانیقیمتاجناساعمازموادغذایی،
پروتئینی ،مصالح ساختمانی و آپارتمان ،کرایه ،سکه و
طال که از سال  92و  93بیش از دو برابر شده ،الستیک
و لوازم یدکی حتی خود قیمت خودرو توسط این دوغول
خودروساز که توسط دولت دهم از بیت المال صدها هزار
میلیاردبهایندوغولکمکشددرنتیجهچیست؟یکآب
معدنیکه 3500تا 4000تومانبودشده 6000تومان!
••بهمناسبتهفتادسالگیخراساناینپیامراچاپکنید:
چرا از حق و حقوق سهامداران پدیده دفاع نمی شود؟ چرا
خواستههایبرحقشانپیگیریوعملنمیشود؟
•• روحانی همه چیز را گردن این و آن می اندازد .به ایشان
بفرمایید این که مجلس در بودجه امسال دالر را 3500
تصویب کرده و ایشان 4200اعالم کرده اند چه؟ این20
درصداضافههمتقصیردیگراناست؟
••آقای ریاضی خبرهای بودجه ای که برای توس گفتید
کی تحقق می یابد؟ علی الحساب کمی اختصاص بدهید
همین شاهنامه  67که در دل تــوس قــرار دارد و االن
زیرسازیشدهولییکسالاسترهاشدهوگردوخاکآن
تمامدرختانتوسراخشکاندهومعضالتزیادیهمبرای
ساکنان ،مجاوران و نیز شهرداری به وجود آورده است.
••کارگروه های جهادگر و منسجمی مانند بنیاد برکت
سال هاست در کارهای خیر و ماندگاری مانند مدرسه
و بیمارستان ســازی فعال بــوده اند و محرومیت زدایی
خداپسندانهوقابلتقدیریمیکنند.شکینیستبودجه
هایی خاص برای این موضوع در نظر گرفته می شود اما
اگر نهادهایی هم دوشادوش عزیزان جهادگر ،داوطلبانه
مشارکتکنندوتمهیداتیفراهمشودتاقشرهایمختلف
مردم هم به وسیله حساب های بانکی ،پیامک و  ...سهیم
شوند،قطعاسرانجامشدرخشانخواهدبود.
••ممنونم از چاپ مطلب سوتی سرا و تهیه کاریکاتور زیبای
آن.خیلیخوشحالشدم.
••از صدا و سیما و خصوصا شبکه تماشا برای تهیه سریال
افسانه سه برادر و دوبالژ خوب آنتشکر می کنیم.
••اگر منشأ گرانی خودرو و مسکن و مواد غذایی مشخص
و اموالشان توقیف شود دیگر شاهد این گرانی های نابه جا
نخواهیمبود.
••صبحهاحدودهفت بهبعدکهبیرونمیرویچهرههای
خستهوخوابآلودراازبزرگوکوچکمیبینیبهویژهبچه
هاانگارهنوزکمبودخوابدارند!اینهاآثاربرنامههای24
ساعتهتلویزیوناست.
••باید از تمامی رفتگران زحمت کش شهرداری و بقیه که
برای تمیزی و زیبایی شهر تالش می کنند قدردانی کرد.
شهرداربایدبهحقوقاینقشراضافهکندومردمهمرعایت
کنندوروززبالهبیروننگذارند!
••چه عجب شبکه یک سیما دو سه روز قبل از پخش برنامه
درس هایی از قــرآن آقــای قرائتی به مــدت چند دقیقه
سخنرانی خطیب و واعظ و سخنور مشهور مرحوم شیخ
احمد کافی را درباره معاد پخش کرد .یواش یواش داشتیم
روضه و منبر و صدای شیوا و گرم و جذاب ایشان را فراموش
می کردیم .با پخش صدای این سخنور نام آشنا از رسانه
ملی خاطرات دوران کودکی و قبل از انقالب مان دوباره
زنده و مرور شد!
••چرا هیچ نهادی بر قــراردادهــای شرکتی در سازمان
های دولتی نظارت نمی کند؟ حتی حداقل حقوق قانون
کار رعایت نمی شود بدون حق عائله مندی و  ...شرکتی
که مناقصه را با حداقل مبلغ برنده می شود ،کسری مبلغ
پیشنهادیراازحقوقکارکنانکممیکند.
•• چراروحانیترجیحدادهدربارهموضوعاتیمثلافزایش
قیمتهایسرسامآوربازارسکه،خودرو،ارزیابازارمسکن
کهمردمراشوکهکردهاستسخننگویدوسکوتکند؟
••من هرموقع این رهبر جوان کره شمالی را می بینم به یاد
احمد شاه قاجار خودمان می افتم از نظر قد و قیافه و جثه و
صورتورفتارچهشباهتهاییباآنشاهجوانوکمتجربه
کشورمان دارد!
••چه نهادی کیفیت نان را باید در شهر کنترل کند؟ البته
هیچنیازیهمبهکنترلنداردکافیاستفقطبهخودشان
زحمت بدهند و از یک نانوایی نان بگیرند .اکثر نان ها تا
تازه است قابل خوردن است .شب تا صبح بماند دیگر قابل
خوردن نیست .این ضمن اسراف معلوم نیست چه بر سر
سالمت مردم می آورد.
••مسئوالن خوب می گذارند تمام کاالهای ضــروری و
مایحتاجمردمگرانمیشودبعدمیخواهندجلویگرانی
را بگیرند و هر کاالیی که داخل کشور ما گران می شود
دیگر به قیمت قبل بر نمی گردد .مسئوالن قبل از این که
کاالیی گران شود باید جلوی آن را بگیرند نه وقتی که آب



از آسیاب افتاد.
••افزایش  10تا  40درصدی شهریه مهدکودک ها اصال
منطقی نیست .ضمن این که در طول سال هم مهدها به
عناوین مختلف از والدین هزینه دریافت می کنند .لطفا
رسیدگیشود.
••چرا وام ازدواج فرزندان پرسنل نیروی انتظامی را که
قبالازحقوقپرسنلکمشده،نمیپردازند؟پولشراپیش
پیش گرفته اند االن هم نصف آن را می دهند و بقیه را هم
قراراستوسایلبدهند.سهسالهمادرانتظاریم.
••یارانهراچطوربایدقطعکنم؟
••هرچه گویم من ز مادر آخرش کم گفته ام /او که است
دریای رحمت من آواره از غم گفته ام /او بهشتی هست و
من هی از جهنم گفته ام /ببخش مادر که از مهر تو من کم
گفته ام  /شرمسارم از دو تا چشمان تو /گرنبودم لحظه
ای من یاد تو.
••می خواستم به عرض دولتمردان برسانم افراد تحصیل
کرده در مقطع فوق لیسانس و دکترا که هم اکنون بیکار
هستند اگر فردا روزنه ای باز شود و دعوت به استخدام
بشوند و شرایط سنی بگذارند کسانی که االن بیکارند سن
آن ها باال می رود و شامل حال این ها نمی شود .تکلیف
چیستآقایاندستاندرکار؟
••زنده باد ایران ،زنده باد کی روش!
••آقای شجاعی دست مریزاد .مگر شماها یادی از این قشر
بی ادعا بکنید و گرنه مسئوالن فقط به خود فکر می کنند و
این یادگاران و مدافعان مام و میهن را فراموش کرده اند!
••یکی از دالیل گرانی های اخیر پرداخت حقوق چند ده
میلیونی به پزشکان ،مهندسان ،مدیران ارشد دولتی و
مدیران عامل بانک ها و شرکت هاست .چرا امثال آقای
نوبخترئیسبرنامهوبودجهوسخنگویدولتهنوزدالیل
گرانیهاوتورمرانمیدانندیاخودرابهآنراهزدهاند؟برای
امثالایشانمتاسفم،شایدکارگرسرگذرمقصراست!
••قبض همراه اول آمده  182هزار ریال در حالی که مبلغ
 92هزار ریال آن یعنی بیش از  50درصد بابت خدمات
مبتنیبرمحتواست.واقعاهمراهاولبایدبهمراجعقانونی
توضیحبدهدکهبرچهاساسیاینپولهاراازمردممطالبه
می کند .گویا باید گوشی هایمان را کال خاموش کنیم و به
سراغتلفنثابتبرویم.
••آقای نوبخت که می فرمایند افزایش حقوق کارمندان تا
قبل از عید فطر پرداخت می شود آیا خبر ندارند که دستور
صدور احکام هنوز به ادارات صادر نشده پس چرا جلوی
دوربین از این حرف ها می زنند؟
••الزممیدانممراتبسپاسوقدردانیخویشراازجناب
دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران که
حقوق و افزایش آن را به موقع و همزمان با عید سعید فطر
واریز کردند تقدیم دارم.
••سال تحصیلی تمام شد .دختران سال دهم ما از ورزش و
داشتن آزمایشگاه محروم بودند و در مکانی بدون امکانات
مدرسه گذشت .همه جا رفتیم خیران مدرسه ساز ،آستان
قدس،آموزشوپرورشکل،هیچکسبرایماکارینکرد.
نمیدانمسالجدیدبااضافهشدن 100شاگردچهفکری
برای ما در شهرک مهرگان دارند.
••ازجدولهایخوبتونممنونخیلیسرگرمکنندهاند.
••خواهشمند است به داد ما مال باختگان پردیسبان
برسید .ما چه گناهی کردیم که دستگاه قضایی در این
پروندهقاطعانهورودنمیکند؟
•• خیلی خیلی بابت برد تیم ملی فوتبال خوشحال شدیم.
ان شاءا ...ادامه داشته باشد.
••لطفا اس ــم قسمت ورزشــــی را بــگــذاریــد «ورزشـــی
پرسپولیس»!
••آقای حسن زاده یادداشت روز عالی بود ولی افسوس که
این دولت کاری از پیش نخواهد برد.
•• برایثبتنامخودروبهنمایندگیایرانخودرورفتم.بعد
از کلی معطلی هنوز سایت باز نشده و بسته است .این چه
وضعشه مردم رو چی فرض کردید؟!
••ماه رمضان تمام شد تازه آقایان مجلسی و دولتی به فکر
گرانیهاافتادند!لطففرمودید!
•• به دلیل بی تدبیری مسئوالن ،قشرهای ضعیف و کم
درآمد جامعه از خریدن میوه فصل با قیمت مناسب ،یعنی
هندوانه هم محروم شدند .میوه های گران قیمت که جای
خود دارد!
••روحانیبهچهدلیل ومنطقیتالطمبازارراغیراقتصادی
می داند و ریشه در واقعیت نمی دانــد؟ همچنین جنگ
روانی دشمن را دلیل و مشکل اصلی همه می داند و کشور
رافاقدمشکلاقتصادی،فرهنگیمیداند.
••یوزهایایرانیدرروسیهگلکاشتند.اگرچهبهطورکامل
بربازیتسلطنداشتیماماسهامتیازرابهمادادند.ممنونیم
که مردم ایران را خوشحال کردید.
••جنابروحانیدستورفرماییداجناسچندبرابرقیمتبه
دست مردم نرسد نه این که از انبار به سرعت به دست مردم
برسداینسرعتخوباستولیباچهقیمتی...
••شمابازیکنانتیمملیغروروغیرتایرانیرابههمهنشان
دادید.ممنونکهاینقدرخوبید.
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فروش بسته اینترنتی به روشی ناجوانمردانه!
این روزها پیامی در فضای مجازی در حال دست
به دست شدن است که در آن آمده یکی از اپراتورها
به مناسبت عید فطر  120گیگ اینترنت رایگان
می دهد .در حالی که با وارد کردن این کد مبلغی
بیش از دویست هزار تومان به حسابتان منظور
می شود .چون شما بسته  365روزه این اپراتور
را خریداری کرده اید .کاربری در این باره نوشت:
«واقعا باید وزارت ارتباطات به این گونه تبلیغ های
دروغین واکنش نشون بده من کد رو وارد کردم و
حاال ماتم گرفتم چطوری من که در مخارج روزانه
ام موندم قبض موبایلم رو پرداخت کنم ».و کاربری
همنوشت«:کارخودایناپراتورهاستمیخوانبه
زور به مردم بسته بفروشن».

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129:
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نوستراداموس وطنی!
فردیدرتوئیتر۱۷روزقبلازبازیایرانومراکش،
نتیجهبازیوحتیزنندهگلبهخودیمراکشراهم
پیشبینیکردهبود.اوبهگفتهخودشازشبیهسازی
جامجهانی 2018استفادهکردهاست.کاربریدر
واکنش به این پیش بینی نوشت « :واال ما که علم و
دانشموندراینسطحنیستولیاگهدوتابازیبعد
هم در این حد درست بگی قشنگ راحت تا۱۴۰۰
با تو  »):و کاربر دیگری نوشت« :نوستراداموس کی
بودی تو!» و کاربری هم مدعی شد « :امکان ادیت
توئیتهست.آنهمباکامپیوتر».

مهمانی تلویزیونی مجری های سلبریتی
چندی پیش و در روز عید غدیر رامبد جوان مهمان
مهران مدیری در برنامه دورهمی بود و عید فطر
مهران مدیری مهمان برنامه خندوانه شد و رامبد
جــوان هم مهمان علیخانی .ایــن مهمانی های
تلویزیونی با واکنش قابل توجه کاربران مواجه شد
تا جایی که علیخانی به رامبد جوان گفت « :اینقدر
که ما رو باهم می بینن با خانواده مون نمی بینن!».
کاربران زیادی هم نوشتند « :اینا تازه قراره عید
قربان همگی برن برنامه عــادل فردوسی پور».
کاربری هم نوشت« :تلویزیون رو کردن جایی برای
دید و بازدیدهای شخصی شون!»

تسلیم در برابر ریزگردها

خراسان رضوی
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