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اعالم بد تصمیم خوب ارزی
بر اســاس شــنیده های قابل اتکا ،بانک مرکــزی در دوره
جدید از اصرار بر سیاست های رانت آلود و اشتباه گذشته
کوتاه آمده اســت .حدود یک ماه قبل ( 13تیرماه  )97در
همین ستون نوشتم که بانک مرکزی و دولت باید بپذیرند
که توان نظارتی فوق العــاده ای ندارند و نمــی توانند 80
درصد منابع ارزی کشور را با نرخی یارانه ای (معادل 50
درصد قیمت بازار) عرضه کنند و انتظار داشته باشند ،رانت
و فسادی رخ ندهد یا این که به روش های پلیسی و تعزیراتی
بتوانند موضوع را کنترل کننــد .از آن زمان (نیمه تیرماه)
تاکنون ،عالوه بر فســادها و رانت جویی های گسترده ای
که تا آن موقع در حوزه های مختلــف رخ داده بود ،منفعت
طلبی ها و رانــت جویی های محیرالعقــول جدیدی (مثال
در پتروشیمی) رخ داد تا باالخره سیاســتگذار ناچار شود
اشتباه بودن سیاست پیشــین را بپذیرد و تصمیم به جمع
کردن ســفره گســترده ارز رانتی بگیرد .آن گونــه که اکثر
رســانه ها و همچنین رســانه های نزدیک بــه دولت اعالم
کرده اند ،تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی و شورای پول
و اعتبار هم همان چیزی اســت که ما نوشتیم و بسیاری از
کارشناسان هم می گفتند :عرضه ارز با نرخ یارانه ای صرفا
به کاالهای ضروری و دارو اختصاص یابد (و منابع آن از پول
نفت تامین شود) و دیگر منابع ارزی کشــور با نرخ بازار در
اختیــار متقاضیان مختلف قرار گیرد و الــزام صنایع فوالد
و معدن و پتروشــیمی برای عرضه ارز خــود به نرخ تکلیفی
هم رفع شود.
آن چه شنیده ها و اخبار حکایت دارد ،این است که تصمیم
سیاستگذار به احتمال زیاد همین است .اگرچه هنوز خبر
اتخاذ این سیاست ،به صورت رسمی تایید نشده است اما
دالیلی وجود دارد که نشــان مــی دهد نبایــد در تحقق آن
تردید کرد .اول این که خبر ســریع تکذیب نشــد و شامگاه
روز گذشته نیز با تکذیبی مواجه نشد .نکته دیگر این است
که اکثر رسانه های رسمی دولتی نیز موضوع را نه تنها رد
نکرده بلکه با توضیحاتی تایید هم کرده اند .مواضع رئیس
کل جدید بانک مرکزی در مراسم معارفه اش در میرداماد
مبنی بر حذف رانت های ارزی هم تایید کننده این موضوع
است .نهایتا آغاز به کار مجدد سامانه سنا برای گزارش نرخ
ارز بازار آزاد از دیروز هم نشان می دهد سیاست های جدید
ارزی در راه است که محوریت آن انتقال حجم معامالت ارز
به بازار آزاد و رسمیت یافتن و عمق گرفتن این بازار است.
حتی اگر باز هم برخی جریــان های غیرواقع نگر در دولت
وارد کار شوند و موضوع تکذیب شــود ،صرفا به مدت چند
روز یا چند هفته مقاومت بی حاصل در برابر قوانین سخت،
ادامه خواهد یافت و بعد از آن باید منتظر بازگشت به همین
سیاست باشیم.
از ایــن رو می تــوان از این تصمیــم جدید اســتقبال کرد و
منتظر نتایج مثبت آن بود .اگرچه برخــی نگرانی هایی را
درخصوص تاثیرات تورمی این سیاســت مطرح می کنند
اما پرواضح اســت که هم اکنون نیز بخش عمده ای از بازار
قیمت های خود را بر مبنای دالر باالی هشــت هزار تومان
تنظیم کرده است.
لذا مهم ترین نتیجه جمع شدن ســفره رانت و فساد و مهم
تر از آن توقف روند افزایش بی اعتمادی فعاالن اقتصادی
و مردم به سیاســتگذار و حاکمیت خواهد بود .نتیجه مهم
دیگر ،به طــور حتم ،تعدیل نــرخ ها در بــازار ثانویه خواهد
بود .این بــازار که هم اکنون به خاطــر عرضه  20درصدی
ارز بسیار نحیف و عرضه در آن کم جان است ،به زودی جان
خواهد گرفت و در آن شرایط باید منتظر کاهش قابل توجه
قیمت ها باشــیم .مخصوصــا آن که بانک مرکــزی و دولت
که عمال این بــازار را رها کرده و به نــرخ مصنوعی 4200
چســبیده بودند ،دوباره ابزارهای سیاستی خود را در این
بازار تقویت خواهند کرد.
البته دیروز ایــن اتفاق نیفتاد بلکه بــازار ارز و طال صعودی
شــد و هر دو نرخ های جدید ثبت کردند .به نظر می رســد
بــازار بیــش از آن که جنبــه تحلیلــی و واقعی ایــن موضوع
را مورد توجه قــرار دهد به جنبــه روانی مســئله دامن زده
است .واقعیت این است که این تصمیم جدید ،عمال اعالم
شکســت سیاســت های  4.5ماه گذشــته هم هست .قبال
توضیح داده ایم کــه هر اشــتباه سیاســتگذار و عقبگرد از
سیاست ها ،بازیگران بازار ،مخصوصا ســفته بازان و موج
سواران را ،به قدرت خود و ناتوانی سیاستگذار مطمئن تر
می کند؛ موضوعی که ریسک ذهنی خرید در قیمت های
باال را کاهش داده و در نهایت به رشــد قیمت ها منجر می
شــود .بنابراین بازار بیــش از آن که تحلیل کنــد و به خاطر
افزایش عرضه ارز ،نگران کاهش نرخ ها شــود ،این پیام را
دریافت کرده است که سیاستگذار از سر استیصال دست
به عقب نشینی زده است لذا جلوتر آمده است.
البته به اعتقاد نگارنده ،نحوه اعالم این سیاست جدید هم
در این نوع واکنش بازار بسیار موثر بوده است .بهتر بود که
سیاستگذار در یک نشست خبری ،با اقتدار سیاست جدید
را اعالم و ابزارهای سیاستی ،اهداف و برنامه ها را اعالم و
عزم خود را به رخ می کشــید .موضوعی که بعد از انتخاب
رئیس کل جدید بانک مرکزی ،می توانست نتیجه مثبتی
در بر داشته باشــد .واقعیت این اســت که نرخ فعلی بازار،
بســیار باالتر از نرخ طبیعی آن اســت و بیــش از  30درصد
حباب دارد.
بــرای خالــی کــردن حبــاب نیــاز چندانــی بــه ابزارهای
اقتصادی متنوع نیست؛ کافی است اعتماد از دست رفته
بازگردانده و اقتدار زوال یافته ،احیا شود.
اما متاسفانه این خبر هم به لطف رانت خبری برخی رسانه
ها پیش از موعد رسانه ای شد و مســئوالن بانک مرکزی و
دولت هم هیچ واکنشــی به آن نشــان ندادند .البته رسانه
مذکور ،احتماال ،تصور کرده اســت که با بــه کاربردن تیتر
پمپاژ ارز به بازار ثانویه باعــث موج نزولی قیمت ها در بازار
خواهد شــد امــا روی دیگر ســکه ،یعنی ارســال ســیگنال
عقبگرد دولت موثرتر افتاد.
در هر حال ،آن چه تصمیم گرفته شده ،اقدامی مثبت است
و در میان مدت نرخ ها در بازار ثانویه را تعدیل خواهد کرد.
برای تســریع و افزایش اثر آن ،الزم اســت دولت ســریع تر
تصمیم خود را بگیرد .طبق برخی شنیده ها ،بانک مرکزی
تصمیم خود را گرفته و منتظر اعالم نظر دولت است .امید
هســت که دولت تاخیر نکند و هرچه زودتر بسته سیاستی
را شــفاف و با اقتدار اعالم کند تا منافع آن حداکثر شــود و
بخش بزرگ تری از زیان تحمیل شــده بــر اقتصاد در 4.5
ماه گذشته را پوشش دهد.
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گروه ادب و هنر -اخبار منتشر شده در روزهای اخیر نشان
از حال بد مطبوعات و صنعت نشر کشــور دارد.این روزها
حال روزنامه های کشــور شــبیه به بیماری است که سطح
هوشــیاری پایینی دارد و اعضای خانوادهاش باالی سر او
ایســتادهاند و هرکدام خاطرهای از گذشــته ،از روزهایی
که تیراژشــان به دهها هزار میرســید ،تعریف و بعد شیون
میکنند و در این بین وقتی پزشــک معالج باالی سر بیمار
حاضر میشــود از بیماریهای متعددی حرف میزند که
مطبوعات ایران با آن دســت و پنجه نرم میکند« .افزایش
هزینههای انتشــار»« ،فعالشــدن شــبکههای مجازی» و
«رکود بازار و نبــود آگهی» البته تمام این دردها با مســکن
های مختلفــی قابــل درمان اســت امــا همانطــور که در
گزارش  17تیر ماه با عنوان «بحران کاغذ» اشاره کردیم،
دردی کــه اکنــون  ،حــال مطبوعات کشــور را بــه وخامت
کشانده ،نبود و گرانی بیش از حد کاغذ است.
▪ تاثیر گرانی و نبود کاغذ بر روزنامه ها

نبود و گرانی کاغذ آن چنان عرصه را بــر روزنامه ها تنگ و
فشار بر بدنه نحیف مطبوعات وارد کرده است که برخی از
آن ها را به گران کردن روزنامه ،برخی را به کم کردن تعداد
صفحات و تعدادی را هــم مجبور به حذف نســخه کاغذی
و حتی تعطیلی روزنامه کرده اســت کــه در ادامه مطلب به
تعدادی از آن ها اشــاره مــی کنیم.روزنامــه «هفت صبح»
قیمت خود را برای تهــران و البرز دوبرابــر و اعالم کرد که
پس از هفت سال مقاومت ،دیگر قادر به حفظ قیمت قبلی
نیست .این روزنامه  24صفحهای پیشتر هشت صفحه نیز
به دلیل گرانی کاغذ حذف کرده بود.
روزنامه «شــرق» هم خبرداده به علت افزایش هزینه های
روزنامه ،بخش اشتراک خود را تعطیل کرده است و از این
پس نمی تواند روزنامه را برای کسی بفرستد.
مدتی پیش مدیر روزنامه «آفتاب یزد» هم از مشکالت مالی
این روزنامه نوشــت و از خوانندگان خود خواســت به این
روزنامه کمک کنند .روز گذشــته نیز یک آگهــی به همراه
شــماره کارت و شــماره حســاب بــرای جمــع آوری کمک
های مردمی در این روزنامه منتشــر شــده است.وضعیت
روزنامــه «اعتدال» هم بهتــر از بقیه روزنامه ها نیســت؛ در
گوشواره ســمت راســت صفحه نخســت این نشــریه آمده
است که روزنامه را در اختیار بگیرید؛ حامی مالی ،یا اجاره
یا واگذاری امتیاز.
▪ دالیل گرانی کاغذ

گرانی کاغــذ در چند هفته گذشــته چند دلیــل کلی مثل
باالرفتــن قیمــت جهانی کاغــذ ،باالرفتــن قیمــت دالر و
همچنین احتکار کاغذ در داخل کشور دارد.
▪باالرفتن قیمت جهانی کاغذ

نرخ جهانی کاغذ از ســال  2012تا اوایــل  2017دارای
روند صعودی بوده اســت که در گزارش های منتشر شده
دلیــل این امــر مشــکالت ایجاد شــده در صــادرات چوب

توسط روســیه و شــیلی و همچنین تعطیلی کارخانه های
کاغذ سازی در چین ،آمریکای جنوبی و به خصوص برزیل
بیان شده است.
نرخ کاغذ از سال  2016روند صعودی به خود گرفته است.
به عقیده کارشناســان از جملــه عواملی که مــی تواند این
افزایش نرخ را توجیه کند افزایش تقاضای جهانی برای این
کاال و همچنین افزایش بهای نفــت و خمیر کاغذ به عنوان
ماده این کاالست و با توجه به روند صعودی نفت و ظرفیت
رشد آن کاغذ نیز به تبع آن افزایش نرخ خواهد داشت.
▪باالرفتن قیمت دالر

یکی دیگــر از اتفاقاتی کــه باعث باالرفتن قیمــت کاغذ در
کشــور ما شــد باالرفتن قیمت دالر بود و از آن جا که عمده
کاغــذ مصرفــی توســط واردات تامین می شــود عــده ای
ســودجو با وارد کــردن کاغذ بــا ارز مبادله ای مبــادرت به
فروش آن به نرخ آزاد کردند.
▪احتکار کاغذ

تنها مصرف کنندگان اصلی که شامل روزنامهها و ناشران
میشود ،ناراضیان بازار کاغذ نیستند ،فروشندگان صنف
کاغذ نیــز از این وضعیت گالیه دارنــد .آن ها میگویند که
احتکار کاغذهایی که وارد کشــور شده اســت باعث شده
ضمــن افزایش شــدید قیمتها جنســی هم بــرای فروش
نداشــته باشــند .یکــی از فروشــندگان کاغــذ در خیابان
ظهیراالسالم تهران دراین باره به روزنامه ایران میگوید:
هماکنــون انبارها مملــو از کاغذ اســت ولی فروشــگاهها
جنســی بــرای فــروش ندارنــد .بــه گفتــه وی بســیاری از
کســانی که با دالر دولتی کاغذ وارد کردهاند ،کاالی خود
را نمیفروشند و در انبارها نگهداری میکنند تا قیمت آن
باالتر برود.
فروشــنده دیگــری درایــن خصــوص میگویــد :برخــی
واردکنندگان کاغذ ،کاالی خود را دوبــاره به عراق صادر
میکنند تا دالر به دست بیاورند ،دالری که نرخ آن در بازار
آزاد به باالی  8هزار تومان میرسد .به گفته وی افرادی که
کاغذ خود را انبار کردهاند و به فروشــندهها نمیفروشــند
در بازار مشخص هســتند و باید دستگاههای نظارتی با آن
ها برخورد کنند .وی میافزاید :درصورتی که تا ســه سال
هیچ نوع کاغذی وارد کشور نشــود هم هیچ مشکلی پیش
نخواهد آمد .هماکنون انبارها پراز کاغذ است ولی عرضه
آن متوقف شده است.
رئیس اتاق اصنــاف ایران نیــز در نامه ای بــه وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،ضمن اشاره به حجم واردات کاغذ ،از کم
نبودن کاغذ مورد نیاز در انبارهــای داخلی (حداقل برای
شــش ماه آینده) خبر داده و بیان کرده اســت :متاســفانه
برخــی واردکننــدگان و دالالن بــا سوءاســتفاده از وضــع
موجود کشــور ،درصدد ایجاد بحران ساختگی و در نتیجه
افزایــش قیمت کاغــذ هســتند .فاضلی از شــریعتمداری
خواســته که به منظور بازگردانــدن آرامش به بــازار کاغذ
«همانند گذشته برای این موضوع تدابیر الزم اتخاذ شود».

پیامك2000999 :

•• فقط کافیه یک ماه ورود خودرو به کشور رو آزاد کنند.
ببینید اگه مردم یک خــودروی داخلی خریدند! بعد
مجبور می شن با التماس به یک دهم قیمت که قیمت
واقعی است به مردم بدهند.
••خوباستبهاطالعنویسندهمحترمصفحه 6برسانید
که در سریال «شب عید» آقای هدایت هاشمی نقشی
ندارند بلکه نقش رضا را در این سریال برادر ایشان آقای
علی هاشمی ایفا کرده اند!
••عملیات اجرایی فاز نخست فوالد رخ تربت را با این بی
آبی ببرید جای دیگر و کنار دریا کارخانه بزنید.
••در مقاله اعتراض بی صدا ،اگر عاقل بودی و از ابتدا
سعی می کردی با همسرت رفاقت کنی یقینا اوضاع به
اینشکلنمیشد.زنهاومردهایجوانبایدیادبگیرند
که همیشه همه چیز مطابق میل شان پیش نمی رود .به
بهانهاعتیادیاهرچیزدیگریقهرودعوادرستمیکنند
و زندگی را زهرمار شوهر می کنند .باید سعی کنید با
صبر و درایت زندگی تان را بسازید.
••خدایا ما را دهقان فداکار کن نه چوپان دروغگو!
••دختری که روســری سرچوب می زند آبــروی دین را
به بازی گرفته به بانوان محجبه توهین کرده و یک کار
ساده ای نیست که بگوییم رهایش کنید به امور مهم تر
بپردازید .هر معضلی جای خود دارد .شما اگر عفونتی
در دندان تان باشد می گویید ولش کن! مهم قلبه باید به
کار قلب رسیدگی کرد آن هایی که از دختران رقاص و
دختران و زنان روسری سرچوب کن حمایت می کنند
خود مریض اند و از این مدل زنان و دختران خوش شان
می آید.
••از فرهنگیان عزیز تمنا دارم این قدر در روزنامه از
موقعیت و حقوق و مزایای خود گله نکنند .به خدا خیلی
هاآرزویجایگاهوموقعیتشمارادارند.حرفهایشما
در روزنامه تکراری شده!
••امیدوارم آقا یحیی گل محمدی در تیم جدید مشهدی
اش پدیده راه به راه گل بکارد!
••آقای محترمی که از نرخ کمیسیون بنگاه ناراحتی
حتما خونه فروختی یا اجاره دادی ،خونه رو در این بازار
دو برابر فروختی یا اجاره نجومی از مستاجر درمانده
گرفتی! حاال که به کمیسیون رسیدی ناراحتی! اول
خودت مدارا کن تا دیگران با تو مدارا کنند .زورت به
این صنف رسیده! من حاضرم اگر عرف قیمت را رعایت
کردی در قــراردادت من نصف حق الزحمه بنگاه را از
جیبم برگردانم.
••کیسه ای که برای دریافت های پول از مردم دوخته و
رایج شود هیچ وقت تعطیل نمی شود! کنایه از عوارض
جــاده ای ،پارکینگ فرودگاه ،آبونمان ها ،حق فنی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

داروخانهها،الیت،خریدخدمتسربازی،درآمدحاصل
ازصدورانواعکارتهابرایمردمودرآمدهایزرمندانه،
ان جی اوها و هزاران نمونه اجحافی و درآمدی دیگر در
ادارات است.
••هشدار جدی به مسئوالن! روز جهانی رژلب ترفند
جدیدی است از سوی فرصت طلبان سودجو به منظور
انحراف جوانان ما برای خرید بیشتر لوازم آرایشی و
غفلت از ارزش های اجتماعی و دینی!
••مناسبت های بی پایه دنیای غرب کم کم در جامعه ما
هم در سایه غفلت مسئوالن در حال رواج خزنده است!
پیامی از یک سایت روی گوشی به مناسبت روز جهانی
رژلب  4تا  7مرداد دریافت کردم! لطفا مسئوالن توجه
بیشتریکنند!
••درپاسخبهدوستیکهراجعبهفرهنگیاننوشته«تمام
مدارس کشور فاقد امکانات سرمایشی است» دولت ها
چون امکان نگهداری دانش آموزان را در فضای گرم
ندارند مجبورند مدرسه ها را تعطیل کنند .این مشکل
فرهنگیاننیست.
••لطفا خبر مربوط به محاکمه اختالس کنندگان خارج
از کشور را چاپ نکنید چون باعث شرمساری اختالس
کنندگان ما می شود.
••در یک تاریخ دو جریمه خودرو برایم ثبت شده اولی در
کرج و دومی در قوچان با اختالف چند ساعت! احتماال
ماشینم پرواز کرده و به سرعت از کرج به قوچان آمده!
افسرانمحترمراهنماییورانندگیحواستانباشد.این
ها حق الناس است .به خصوص که هیچ جای شکایت و
اثبات هم ندارد.
••با توجه به تورم چند صد درصدی در اقتصاد کشور
در ماه های اخیر از دولت و مجلس می خواهیم تا پایان
مشکالت اقتصادی ،به هر طریق ممکن ماهانه یک سبد
رایگان از کاالهای اساسی به این خانواده ها اختصاص
دهند ،اگر این اتفاق نیفتد ممکن است به غضب الهی
گرفتار شویم.
••ما از حقوق بگیران تامین اجتماعی هستیم .پنج ماه از
سال گذشته انگار خیر پدر به ما می دهند دو ماه تفاوت
حقوق طلبکاریم یک ماه آن را پرداخت کرده اند یک ماه
را نگه داشته اند .چرا؟
••یک دلیل گرمای هوا این خودروهاست .من در بولوار
فکوری اتوبوس مسافربری را دیدم که دودزا بود! باید
خودروهای بی کیفیت را که در شهر می چرخند و باعث
آلودگی هوا می شوند توقیف کرد.
••اگر وزارت نیرو برای تفکیک کردن کنتورهای آب و
برق در مجتمع های آپارتمانی و تجاری ،برنامه ای جامع
در نظر بگیرد ،قطعا در جهت تحقق عدالت و اصالح

نمابر05137009129 :

الگوی مصرف گام برداشته اســت .در این میان حق
مشترکینعزیزیکهدرمصرفخودنهایتصرفهجویی
رامیکنند،پایمالنمیشودودیگرتاواناسرافوتبذیر
واحدها یا مغازه های دیگر را نمی دهند.
••رهبری دیگه باید از فوتبال بــرای دولتی ها مثال
بیاورند که حالی شون بشه .بابا اوضاع با تنبلی درست
نمی شه ،همت و غیرت الزمه!
••ای مسئوالن مردم زیر فشار هستند چرا فکری به حال
مردم نمی کنید؟ هندوانه از خارج کشور میاد؟ گندم از
خارجکشورمیاد؟چراقیمتاجناسباالستومسئوالن
هم هیچ اهمیتی به مردم نمی دهند؟
••واقعا آن هایی که ریاست می کنند نمی دانند با انرژی
خورشیدی تمام این مشکل بی برقی را که ملت متحمل
می شوند می توان حل کرد .احتیاجی به انرژی اتمی
برای برق نیست جای بسی تامل است.
••بــهــتــریــن راه صــفــرکــردن فــســاد بــه قـــول جناب
شریعتمداری وزیــر صنعت ،انصراف ایشان و امثال
ایشان از بدنه دولت و نظام است.
••چرا خط تولید هشت خودروی قیمت مناسب برای
قشرهای متوسط به بهانه مصرف باالی سوخت متوقف
شــده اســت و از خــودروهــای گــران قیمت میلیاردی
پرمصرف آقازاده ها متاسفانه خبری نیست؟!
••با آزادشدن نرخ ارز بر این بحران پیروز خواهیم شد.
آن وقت رانت هم از بین خواهد رفت .نرخ را باید بازار
تعیین کند و ال غیر!
••باید مسئوالن قضایی در نــرخ سکه هــای مهریه
تجدیدنظر کنند زیرا اگر به این شکل باشد هم زندان ها
پر خواهد شد و هم بنیاد خانواده بیشتر سست می شود.
نرخرشدسکهمندرجدرمهریهبایدهمانسودبانکی10
درصد باشد .یعنی هرچه ارزش سکه در زمان عقد بوده
 10درصد به آن اضافه شود اگر نه مشکالت زیادی برای
خانواده ها ایجاد خواهد شد.
••لطفا به دولتی ها بگویید برای ما کارگران که نه پولی
میگیریمنهجرئتداریمبهکارفرماچیزیبگوییمفکری
بکنند .ما دو ساله که هفته ای صد هزار تومان حقوق می
گیریم فریادرسی نداریم چه کار کنیم؟
••مشکالت کم است اعتصاب هر روزه کامیون دارها هم
اضافه شده که باعث مختل شدن بازار و ایجاد مشکالت
عرضه کاالست.
••ســال گذشته در خــراســان شمالی اع ــام کردند
چند هزار تن گندم گم شده است ولی دیگر کسی از
دستگیری عامالن و پیدا شدن گندم ها حرفی نزد و
پیگیری هم نکردند لطفا یکی از مسئوالن سازمان غله
جواب دهد آیا گندم ها پیدا شد یا خیر؟





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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زنده شدن کرم های 42هزار ساله و الکچری شدن «دوغت را بنوش»!

خبرمرتبط

کشف 700موردتخلفبهارزش 10میلیاردتومان
در واردات کاغذ
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از کشف  ۷۰۰مورد تخلف
در امــر واردات کاغذ خبــر داد و رقــم این تخلفــات را ۱۰
میلیارد تومان اعالم کرد.ســیدعباس صالحی در گفت و
گوباروزنامهایرانگفت«:اینتخلفاتباهمکاریوبازرسی
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت کشــف شــده و مربوط به
سه ماه نخســت امسال اســت .به دنبال انتشــار فهرست
واردکنندگان کاال با ارز  ۴۲۰۰تومانی ،مشخص شد که
افراد و شرکتهایی مقادیری ارز  ۴۲۰۰تومانی به بهانه
واردات کاغــذ دریافت کردهانــد ،اما در ایــن امر تخلفاتی
رخ داده اســت ،تخلفاتــی مانند ایــن کــه واردکنندگان،
تخصصی در این حوزه نداشــتهاند ،کاغذهای وارداتی را
یا به قیمتهای باالتر عرضه کردهاند یا این که کاالی وارد
شــده را صرف امور دیگری غیر از مســائل مربوط به حوزه
تخصصی کاغذ کردهانــد .برخی گزارشهــای دیگر نیز
حاکی از این بود که یکی دو شــرکت واردکننده ،هویت یا
دفتر مشــخصی ندارند».وی درباره چگونگی بررســی و
تشخیص تخلف در واردات کاغذ ،بیان کرد« :هنگامی که

اینمسئلهطرحشد،نامهایبهآقایمحمدشریعتمداری
وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت نوشتم .ایشان پاسخ
داد که در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۰هزار بازرسی
انجامشدهودربخشکاغذ ۷۰۰موردتخلفیافتشدهکه
ارزشاینتخلفاتبیشاز ۱۰میلیاردتومانبودهاست.سه
شنبهگذشتههمدرجلسهکارگروهکاغذکهوزارتخانههای
مسئول،تشکلهاومجموعههایمطبوعاتونشرحضور
داشــتند ،قیمت پایه کاغذ مشخص شــد که این امر تاحد
زیادی این تخلفات را مهار و بازار کاغذ را به سامان خواهد
کرد،همچنینمقررشدسازمانحمایتبهصورتجدیبا
اینقیمتپایهفضایبازارراکنترلوپایشکند».صالحی
در ادامه سخنانش درباره وضعیت برخورد با این تخلفات
گفت« :امروز دو مســئله با هم در حال پیگیری است ،هم
پیگیری تخلفات صورت گرفته و هم اصــاح نظام کارت
بازرگانی.امامسئلهبرخوردیاپیگیریتخلفاتبهسازمان
حمایت از مصــرف کننــدگان مربوط میشــود و مــا تنها
گزارشهاییراکهتهیهکردیمبهاینسازمانارائهکردیم».
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15.6

زنده شدن 2کرم بعد از 42هزار سال!
یک خبر عجیب اما واقعی باعث تعجب کاربران
شبکه های اجتماعی شد .گروهی از دانشمندان
روس مدعی یافتن یک جفت کرم لوله ای شده اند
که بین  ۳۰تا  ۴۲هزار سال عمر دارند .ظاهرا این
دو تا کرم ،به تازگی و بعد از  42هزار سال انجماد
توی سیبری ،یخ شان آب شده و از خواب تاریخی
شان بیدار شده اند .نکته عجیب درباره آن ها ،زنده
و گرسنه بودن آن هاست!

18.8

تیکه سنگین عبدی به محصوالت ساپیا!
برنامه «عبدی شو» که ظاهرا
نتوانسته خــودش را در دل
بینندگان تلویزیونی جا کند،
با صحبت هــای اکبر عبدی
دربـــــاره مــحــصــوالت ساپیا
حاشیه ساز شد .عبدی با پوشش زنانه در قسمتی از
این برنامه گفت« :اسم من بیوکه و اسم شوهرم خاور.
مرحوم خیلی دوست داشت اگر بچه دار شدیم ،اسم
او را بگذاریم لندکروز .شاید اگر او زنده بود االن چندتا
بنز،پورشهوبیاموهمداشتیم.البتهمنوخاور،دختر
عمو و پسرعمو بودیم و ممکن بود که حاصل ازدواج
فامیلیمانناقصباشدوپرایدبشود».کاربرینوشت:
«شوخی های  +18از خنداننده شو داره به عبدی شو
همصادرمیشه!»

500

مصائب و خالقیت بی برقی و بی آبی!

گرمــای شــدید و قطع برق
عالوه بر مشــکالت زیادی
که برای مردم ایجاد کرده،
ظاهرانبوغوخالقیتمردم
را هم به کار انداخته است!
به طور مثــال ،یکی از پربازدیدتریــن گیف ها در
شــبکه های اجتماعــی با این کپشــن دســت به
دست می شود« :رونمایی از اولین روبات دست
سازایرانیکهتوسطمهندسانایرانیبرایفصل
گرما ساخته شده ».در این گیف برای یک پنکه،
دست و پای مقوایی ساخته شده و زمانی که می
چرخد ،شبیه آدم دیده می شــود! یکی دیگر از
عکسهایپربازدیددربارهافزایشگرما،تصویر
آفتابه و بادبزن دســتی است که ســال ها از خانه
های مردم رخت بر بسته بودند اما به دلیل قطع
برق و آب ،با افتخار به خانه های مردم برگشتند!
یکی از خاص ترین و جالب ترین پست ها در این
بارههممربوطبهقطعبرقدریکآرایشگاهاست.
درباره این عکس نوشته شــده« :برق قطع شده
و آرایشگر مشــتری رو برده اون ور خیابان و داره
سشوارمیزنه».
کاربر اینستاگرام
کاربریدربارهاینعکسنوشت«:چقدرباحال.دوست
دارم حس اون مشتری رو بدونم و درکش کنم»
کاربر اینستاگرام
کاربردیگرینوشت«:لطفابیاییدبههمهچیزبخندیم
ولیبهقطعبرقوآبنخندیم».
کاربر اینستاگرام
یککاربردیگرهمنوشت«:فقطدرسختیهاستکه
استعدادایرانیهاشکوفامیشه!منجایدولتبودم،
گازوتلفنروهمقطعمیکردم!»

الکچری شدن نوشیدن دوغ!
همزمان با انتشار خبر افزایش  32درصــدی قیمت
لبنیات،عکسماست،دوغ،شیر،کره،پنیرو...بهصدر
پربازدیدترین عکس های شبکه های اجتماعی آمد.
کاربری در این باره نوشت« :یک وعده ناهار الکچری
بعدازافزایش ۳۲درصدیقیمتلبنیاتعبارتاست
از:نونوماست!»،کاربردیگرینوشت«:ازامروزضرب
المثل «بــرو دوغــت رو بنوش» یک حرکت الکچری
محسوب میشه ».شوخی های کاربران با مفهوم جدید
چند ضرب المثل هم که با همین موضوع در ارتباطه،
عبارتاستاز«:موروازماستمیکشهیعنیحواسش
به پولهاش هست! ،برو کشکت رو بساب یعنی برو با
پولهات خوش باش! و از ماست کره میگیره یعنی
پول،پولمیاره!»

22.5

ایرادرفیعبههیراد
رضــا رفیع که برنامه طنز
و موفق «منبع مــوثــق» را
در شبکه  4روی آنتن می
برد ،به اجرای حاشیه دار
هــیــراد ،اعــتــراض اساسی
کــرد .به تازگی لب خوانی کــردن هیراد در یک
کنسرت که باید اجرای زنده در آن داشته باشد،
باعث اعتراضات زیادی شده است .رفیع در برنامه
اش ،صریح و شفاف دربــاره ایــن اتفاق واکنش
نشان داد و گفت« :این رفتار خوب نیست .به خدا
دروغ حساب می شود و مصداق کم فروشی است.
نکنید این کارها را .قبال شائبه سرقت ادبی بود که
ان شاءا ...درست نبوده ولی این دیگر یک سرقت
بی ادبی است».
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