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منطق عجیب ارز با نرخ  5رقمی
افزایش بیش از دو هزار تومانی قیمت ارز در بازار غیر رسمی
در دو ،سه روز گذشته و نیز افزایش یک میلیون تومانی نرخ
سکه در کمتر از یک هفته این سوال را ایجاد کرده که طبق
چه منطقی این اتفاق رخ داده است؟
در پاســخ به این ســوال باید گفت کــه منطق علــم اقتصاد
اقتضا می کند این موضوع را در دو دسته نیروهای عرضه یا
تقاضای بازار جست وجو کرد و اگر از چارچوب های خارج از
اقتصاد بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم ،باید پدیده های
سیاسی و متخلفانه را مورد توجه قرار دهیم.
سوال اول :آیا هجوم تقاضا رخ داده است؟
به طور خالصه و ســاده اگــر بخواهیم اجزای تقاضــای ارز را
تشریحکنیم،بایدگفتکهایننوعتقاضاعمدت ًاباانگیزههای
معامالتی (برای معامالت روزمره کاالها و خدمات) ،ســفته
بازی(انگیزههایسوداگرانهیعنیخریددرنرخپایینوفروش
درنرخباال)واحتیاطی(پساندازبرایروزهایمبادا)صورت
میگیرد.حالنگاهیبهبازارارزکشوربیندازیم.
در شــرایط کنونی( ،و تا دیروز) دولت تضمین کرده اســت
که تقاضای ارز (یعنی تقاضای معامالتی) را برای کاالهای
ضروری و مواد اولیه و کاالهای واســطهای و سرمایهای و از
محل ارزهای نفتی و نیز صادرات پتروشــیمی تامین کند.
با توجه به آمارهــا ،می توان دریافت که ایــن تضمین کام ً
ال
واقعی و قابل تحقق اســت .چــرا که  85درصــد از واردات
کشور ،همین کاالهای واسطه ای و سرمایه ای است .برنامه
ریزی صورت گرفته در جریان طرح ارزی اخیر نیز این را می
گوید که این حجم از واردات با  80درصد ارز صادرات غیر
نفتی کشور می تواند صورت گیرد.
امادرخصوصکاالهایمصرفیکهحدود 15درصدواردات
کشــور را به خود اختصاص می دهد ،باید گفت یا این کاالها
ضروری هســتند که با ارز حمایتی دولت تامین می شوند یا
غیرضروریاندکهتنهابا 20درصدصادراتغیرنفتیکشور
تقریب ًابهراحتیمیتوانندتامینشوند.
نتیجه اول :باتوجه به حساب و کتاب هایی که مطرح شد و
نیز آن چه در بازارهای غیر رسمی ارز شاهد آن هستیم می
توان گفت که تقاضا برای ارز در شرایط کنونی ،اص ً
ال چیزی
نیست که نام آن را بتوان هجوم تقاضا برای ارز نامید .لذا یا
این تقاضا با انگیزه های سفته بازی و احتیاطی صورت می
گیرد که اساس ًا این نوع فعالیت نمی تواند محلی در قاموس
نظام ارزی کشور داشته باشد یا مربوط به مسافرانی است
که به هر دلیل ،تاکنون نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را به
طور کامل تامین کنند .موضوعی که اگر چه جای سوال از
مسئوالن کشور دارد اما در هر حال حجم این تقاضا هم زیاد
و قابل اعتنا نیست.
سوال دوم :آیا کسری عرضه رخ داده است؟
اما در خصوص عرضه ارز باید گفت که پس از اقدامات کشور
امارات به بهانه مبارزه با پول شویی و در حقیقت هم راستا
با جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران برای بستن کانال های
ورود ارز بــه کشــور ،تکانــه ای در خصــوص ورود ارز بخش
خصوصی به کشور اتفاق افتاده است.این تکانه یا در مقدار
یا در قیمت ارز بازار غیر رســمی خود را نشــان داده است.
بخش عمده ای از تحوالت صورت گرفته را می توان به این
بازار نسبت داد که ارزهای گران تر وارد شده به کشور و نیز
ارزهای قاچاق ،مجال عرضه در آن را پیدا کرده اند .با وجود
این و بــا توجه به کل وضعیت ارزی کشــور ،نمــی توان وزن
زیادی برای این بازار و کســری رخ داده در آن قائل شد .آن
هم بازاری که طرف تقاضای آن ،یا تقاضاهای کاذب بوده یا
حجم غیر قابل توجهی دارد.
سوالسوم:آیاپایمسائلسیاسیومتخلفانهدرمیاناست؟
پاسخ به این سوال ،قطع ًا به آسانی نه نخواهد بود .هم اینک
شــاهد این هســتیم که دولت ،بار اصلی تامین ارز کشور را
به دوش کشــیده و عم ً
ال بازار متشــکل ارز کشــور با حضور
صرافی ها را با هدف ایجاد ثبات مصنوعی در نرخ ارز منحل
کرده است .لذا در غیاب سیستم ارز رسمی ،هم اینک سازو
کاری معلول و معیوب برای بخشــی از مبادالت ارزی ،آغاز
به کار کرده است .این ساز وکار معیوب ،در اذهان عمومی
به عنوان بازار واقعی جا افتاده و متاسفانه در حال سیگنال
دهی به سایر بازارهاست.
بدین ترتیب این روزها تنها نظاره گر قیمت هایی هســتیم
که با منشــأ معامالت نامعلوم در کانال هــای تلگرامی ذکر
می شود و بازارهایی همچون طال ،موبایل و  ...خود را با آن
تنظیم می کند و در نتیجه نرخ ها در آن بازار ،ساعت یا دقیقه
می زند .حتی باید گفت اگر معامالتی هم در این بازارها رخ
داده باشد ،معلوم نیست آن قدر زیاد بوده و وزن داشته باشد
تا بتوان نرخ آن را به عنوان نرخ بازار پذیرفت.
بدتر ایــن که این فضــا ،بهترین فرصــت را برای انواع ســوء
اســتفاده های ســازمان یافتــه یا غیر ســازمان یافتــه ارزی
به وجــود آورده اســت .در روزهــای اخیر ،فرضیــه دخالت
بیگانگان در بازار ارز از طریق عرضه ارز با نرخ ســازی های
باال قوت گرفته اســت .یک مقام آگاه نیز به تازگی از تالش
برخی انحصارطلبان ارزی برای به شکست کشاندن برنامه
دولت برای عمق بخشی به بازار ثانویه ارز از طریق ورود ارز
صادرات پتروشیمی به این بازار سخن گفته است .از طرف
دیگر برخی احتمال ورود پول های مشــابه ســازی شده با
پول های داخلی توســط بیگانگان ،برای خرید ارز و خروج
آن از سیستم مبادالت اقتصادی کشور را مطرح می کنند.
نتیجه نهایــی :از آن چه در ســاختار به نظر نظــام مند فوق
ذکر شــد ،می توان نتیجه گرفت که او ًال معلوم نیســت نرخ
هایی که این روزها به عنوان نرخ بازار ارز اعالم می شــوند،
خاصیت عالمت دهی به کل اقتصاد را داشته باشند .ثانی ًا
با اذعان به این کــه نرخ های واقعــی بازار ارز ،بــا نرخ های
اعالمی از سوی بانک مرکزی تاکنون تفاوت زیادی داشته
است ،لزوم راه اندازی یک بازار متشکل ارزی همانند بازار
ثانویه به شدت احساس می شود.

اژه ای:اتهام برخی دستگیر شدگان اخالل در اقتصاد ،افساد
فی االرض است
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری  ۲۹نفر در
خصوص اخالل در اقتصاد کشــور خبر داد و گفت  :عنوان
اتهامی بســیاری از اینها افســاد فی االرض اســت.حجت
االســام والمســلمین غالمحســین محســنی اژه ای شب
گذشته در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا
و ســیما  ،افزود :افراد دیگری هم در خصوص این مســائل
جلب شــده اند که ظرف امشب و فردا دســتگیر می شوند .
وی در پاســخ به ســوالی درباره زمان برگــزاری دادگاه این
متهمان گفت  :به زودی دادگاه رســیدگی بــه اتهامات این
دستگیر شدگان آغاز می شــود و این ها در مجموع کسانی
هستند که در خصوص اختالالت نظام پولی و ارزی کشور
تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده اند .محسنیاژهای
روز شنبه نیز در باره آمار دستگیر شــدگان اخالل در بازار
گفته بود  :دستگیرشدگان دو دستهاند؛ یک دسته در تهران
و عدهای دیگر در شهرستانها دستگیر شدهاند .تا پیش از
این در این پروندهها 13نفر دستگیر شد ه بودند و به تازگی

نیز پنج نفر دستگیر شــدهاند و تعدادی دستور دستگیری
نیز به تازگی صادر شده که از جمعه شب گذشته تاکنون از
آمار جدید دستگیریها اطالع ندارم.قرار شده در خصوص
خودروپروندههابهتهرانارسالشودزیرامنشأکاردرتهران
بوده است.

میلیون و  ۶۰۰هزار ســکه طال توسط بانکهاتعهد دولت
به تحویل  ۶۲تن طال حاصل از پیش فروش سکه را تعهدی
سنگین دانست و با اشاره به اظهارات مسئول اتحادیه طال
و جواهرات مبنی بر ایــن که بیش از  ۲۰۰تــن طال نیز در
منازل اســت ،افزود :این ارقام زنگ خطری برای اقتصاد
کشور محسوب می شــود ،چرا که این پیش فروش سکه با
هدف جذب نقدینگی و کاهش تقاضای دالر انجام گرفت،
اما اثر عکس داشته است  .وی از بازداشت  ۹نفر در پرونده
خودروهای وارداتی نیز خبرداد و افزود :سازمان گمرک
کشــور علیه  ۵۳شــرکت خودرویی اعالم شــکایت کرده
اســت  .دادســتان تهران همچنین ادعاهای وکیل متهم
ردیف ســوم پرونده ثامنالحجج مبنی بر ارســال نشــدن
احضاریه برای وی را رد کرد .

وزیر ارشاد :کاغذ موجود با میزان ارز ارائه شده نمی خواند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد :مقدار کاغذی
که در کشور وجود دارد ،کم نیست و تکافوی نیاز کنونی
کشــور اســت اما مشــکلی که وجود دارد و آن چــه اتفاق
افتاده ،این اســت کــه میزان و مقــدار عرضه شــده کاغذ
با همان نــرخ ارزی که بــرای واردات گرفته شــده ،برابر
نیست.
سیدعباس صالحی در گفتوگو با ایلنا ،درباره اقدامات
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برای مقابلــه با گرانی
کاغذ گفت :حــوزه کاغذ متاثــر از فضای عمومی کشــور
اســت .به عبــارت دیگــر ،کاغــذ و قیمــت آن مســتقل از
وضعیت اقتصادی کشور نیست.
وضعیت اقتصادی کشــور ،اثر خود را بر کاالهای دیگر از
تلفن همراه تا لوازم خانگی نشان داده است .وی با بیان

این که ما تالش کردهایم کاغذ جزو کاالهای اساسی قرار
بگیرد که این کار انجام شــد ،اظهار کــرد :واردات کاغذ
براســاس تالشهای صورت گرفتــه با ارز دولتــی و جزو
ردیف کاالهای اساسی قرار گرفته است.
با وجود این ،ما در ســفارش کاال و ثبت ســفارشها نقش
چندانی نداریم و وزارت صنعــت ،معدن و تجارت و بانک
مرکزی در این حوزه ،نقشآفرین هستند اما برای واردات
آن تاکیدات زیادی به این دو دستگاه داشتهایم.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی به تشــکیل جلسه کمیته
کاغذ در روز سهشــنبه هفته قبل اشــاره کرد و افزود :در
آن جلسه ،قیمت کاغذ مشخص شــد و بر این اساس ،هر
بند کاغذ برای حوزه نشــر ،بندی  ۱۲۵هــزار تومان و در
مطبوعات چهار هزار و  ۱۰تومان است.

«صلح امام حسن(ع)» با ترجمه رهبر انقالب منتشر می شود
کتــاب «صلــح امــام حســن(ع)» ،تألیــف عالــم جلیلالقــدر،
«شــیخ راضــی آلیاســین» ،بــا ترجمه رهبــر معظــم انقالب،
بــه همــت انتشــارات انقــاب اســامی بــه زودی منتشــر
خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایبنــا ،تحلیــل صلــح امــام حســن مجتبــی(ع)،
معرفــی شــخصیت و موقعیــت سیاســی آن حضــرت،
شــرح و تبییــن انگیزههــای صلــح ،مقایس ـه میــان شــرایط
روزگار امــام حســن (ع) و زمینههــا و مقدمــات قیــام امــام

کشف بالگرد قاچاق تکذیب شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشف بالگرد قاچاق
را تکذیب کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سید
یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره
کشــف بالگرد قاچاق گفت :ما بعد از انتشار این خبر بدون
سند ،سیســتم دادرســی تعزیرات را از ابتدا تا انتها جست
وجو کردیم و در بررسی ها به یک پرونده قاچاق بالگرد که
در سال  ۹۱به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود،
برخوردیم که این پرونده در تاریــخ  96.6.19رأی قطعی
برائت خورد و اکنون بر اساس اعتراض دستگاه های عضو
کمیسیون مبارزه با قاچاق در انتظار ماده  ۲۳است.

حســین(ع) و  ...از موضوعــات ایــن کتــاب خواندنــی و
ارزشــمند اســت .از ویژگیهــای چــاپ جدیــد ایــن اثــر،
میتــوان بــه اســتفاده از نظــرات رهبــر انقــاب در مــوارد
ســوال برانگیــز ،تحقیقــات گســترده دربــاره منابــع کتــاب
و افــزودن بیــش از صــد پانوشــت ارجاعــی ،مراجعــه بــه
متــون اولیــه و منابــع اصلــی تاریخــی و روایــی ،نمایههــای
متعــدد و مطابقــت متــن بــا دســتخطهای حضرت آیـتا...
خامنــهای ،اشــاره کــرد.

وی اظهار کــرد :پرونده دیگری هــم در تعزیرات حکومتی
اســتان البــرز در  ۲۹خــرداد امســال مطرح شــده بود که
یک اختالف اداری محسوب می شــد و این پرونده متعلق
به شــرکت بالگردی بوده که برای جمعیت هــال احمر و
اورژانس هوایی ،مصدوم حمل می کرده اســت .رایگانی
افزود :طبق بررســی ،این پرونده و مستندات گمرکی اش
هم در  ۲۹خرداد امسال اعالم برائت گرفته است .گفتنی
است ،روز شنبه برخی رسانهها خبر داده بودند که در یکی
از فرودگاه های اطراف تهران ،برای اولین بار بالگرد قاچاق
کشف شده است.

رسانه روسی :سران 5کشورخزر برای تقسیم دریا ،آماده شده اند
یک پایگاه اینترنتی روســی مدعی شــد پنج کشور حاشیه
دریای خزر برای تقسیم این دریا آماده شده اند و در اجالس
آینده ســران خــزر کــه  21مــرداد در آکتائوی قزاقســتان
برگزار می شود ،این اتفاق رخ خواهد داد .به گزارش ایرنا،
پایگاه اینترنتی روسی«ورســیا» افزود :انتظــار می رود در
این اجالس ،ســران پنج کشور ســاحلی خزر کنوانسیون
رژیم حقوقی دریــای خزر را امضا کنندکه بخش سیاســی
و اقتصادی این ســند اصول واحد بازی در خــزر برای پنج
کشور ســاحلی در دسترسی به ســهم خود در منابع نفت،
گاز ،ماهی و دیگر منابع دریا را قانونی کند.
به نوشته این رسانه مقام های کشــورهای ساحلی خزر به
نتایج اجالس آینده خوش بین هســتند .در گزارش رسانه
روسی به توافق روسیه ،قزاقســتان و جمهوری آذربایجان
برای تقســیم بندی بستر دریای خزر اشــاره شده است که
چند سال پیش به دســت آمد و سران این ســه کشور به دو



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

دادستان تهران  ۱۰ :هزار و  ۵۰۰گوشی به نام فردی که در قید
حیات نبوده وارد شده است
دادســتان تهران در خصوص پرونده گوشــیهای موبایل
خریداری شــده از منبع ارز دولتی توضیحاتــی ارائه داد و
با اشــاره به این که در یک پرونده  ۱۰هزار و  500گوشی
تلفن همراه وارد کشــور شــده که مالک این گوشــیها در
قید حیــات نبوده اســت،افزود :بــا تکمیــل تحقیقات این
پروندهها به زودی عوامل اصلی به دادگاه معرفی خواهند
شــد .به گزارش خبرگــزاری خانــه ملت  ،جعفــری دولت
آبادی تاکید کرد  :برخی شرکتهای وارد کننده گوشی
با تهیه فاکتورهای صــوری و جعلی این کاالهــا را در بازار
آزاد فروختهاند.
وی همچنیــن از اقدام یک شــرکت دولتی که بــا دریافت
ارز  ۴۲۰۰تومانــی  ۵۰۰۰گوشــی موبایــل وارد کــرده
است ،انتقاد کرد.وی همچنین با اشــاره به ثبتنام هفت

حرفمردم

کشــور دیگر پیشــنهاد دادند که ایــن نوع تقســیم بندی را
بپذیرند .بر اســاس آن ،محــدوده های دریایی پنج کشــور
ســاحلی با خط میانی با فاصله  25مایلی از ساحل تعیین
می شود.
این رسانه روســی با بیان این که ایران ممکن است انگیزه
الزم برای تاییــد کنوانســیون رژیم حقوقی دریــای خزر را
نداشته باشــد ،نوشــت :احتمال حرکت تعجب بر انگیز از
طرف ایران در این باره وجود دارد.
پیشتر ابراهیم رحیم پور معاون ســابق اقیانوسیه و آسیای
میانه وزارت خارجه در گفت و گو با خراســان گفته بود که
در کنوانسیون جدید که قرار است در نشست قزاقستان به
امضای سران پنج کشور برسد،با هدف « خروج از بن بست»
قرار شده است مسئله تحدید حدود درج نشود و در یک بند
به این موضوع اشاره شــود که تحدید مرزها متعاقبا توسط
همه پنج کشور امضا می شود.
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شادبودندرشرایطسخت

زندگی سالم

صفحه1

رضارفیع«:گلآقا»معتقدبودبایدعفتقلمرانگهداشت

خراسان رضوی

صفحه8

پیامك2000999 :

••چرا بانک شهر بدون اجــازه مبلغ  100هزار ریال
از حساب مشتریان برای پیامک کسر کرده در حالی
که بعضی پیامک نمی خواهند .این یک نوع خالف
قانون است.
•• علت خیلی از بدبختی ها و گرفتاری ها و مشکالت
فاصله گرفتن از معنویات و عبادت خداوند و در راس
آن سبک شمردن وترک نماز و امر به معروف و نهی از
منکرات است!
••شرایطاقتصادیبرایاکثریتمردمبسیاربدوبحرانی
و برای عده خیلی کمی عالی شده و به قول معروف با
دمشان گردو را از وسط نصف می کنند .از مسئوالن
به خصوص قوه قضاییه خواهشمندم کاری کنند مثال
مجازات شدید علنی عامالن فساد احتکار یا استعفا
باشد  .این دومی شاید سخت باشد ولی زود بازده است.
••زمانی می گفتند کاسب حبیب خداست! اما حاال
آیا هست! سوء استفاده برخی از وضع موجود ،گران
فروشی به بهانه دالر و نفروختن به خاطر گران تر شدن
یعنی احتکار ،هر دو از منفورترین و بدترین گناهان
هستند که اغلب با درست کردن کاله شرعی و معنوی
عمال سر خودشان کاله می گذارند.
••کاش به معلم ها یاد می دادند اول مهر شغل پدرها را
نپرسند ،وقتی هنوز احترام به همه شغل ها را و افتخار
به همه پدرها را به دانش آموزان شان یاد نداده اند .حاال
قصه یتیمی که حسرت می خورد بماند!
••قابل توجه آقایان و خانم هایی که یکسره دادگاه ها
را اشغال کرده اند و در حال نوشتن شکایت هستند یا
کسانی از آن ها شکایت دارند! آیا وقت آن نرسیده که
کمی به کارهای خودتان فکر کنید! شاید از بی فکری و
خود خواه بودن شماست .کمی اگر سنجیده عمل کنید
این قدر به مشکل برنمی خورید .این شجاعت نیست
بی اطالعی است.
••منزلی اجاره کرده ام که روز گذشته تاریخ قرارداد
به اتمام رسیده است و بنده آماده تخلیه هستم ولی
صاحب خانه می گوید باید مستاجر جدید بیاید تا بتواند
پول رهن مرا پرداخت کند .در قولنامه به ازای هر روز
تاخیر تخلیه  50هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده
است .آیا صاحبخانه می تواند ادعا کند که من در تاریخ
مقرر تخلیه نکرده ام و هنگام تخلیه مبلغ جریمه را
کسر کند؟
••از  10روز پیش تا به حال موبایلی که هفته پیش
قیمت گرفته بــودم یک میلیون گــران شــده .این چه
وضعی است؟!
••لطفا اعالم کنید ماشین های اسقاطی از چه سالی
اسقاطی حساب می شوند؟ رسیدگی کنید که اگر

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

ماشین های اسقاطی جریمه دارنــد پس چرا آن ها
را نمی خرند و مراجعه که می کنیم می گویند خرید
نداریم؟
••لطفا از چاپ تیتر حوادث تکان دهنده در صفحه اول
مثل «خنجر خشم در قلب دختر  3ساله» خودداری
کنید .سرصبح حال آدم منقلب می شود.
••آقای دادستان به دادمان برسید ،از سال  90درگیر
یک شرکت کالهبردار خانه سازی شدیم که به امید
داشتن سرپناه پول و سرمایه زندگی مان نابود شده
است و در دادگاه پرونده ای تشکیل شده ولی به علت
حجم پرونده ها متاسفانه روند رسیدگی بسیار کند و
طاقت فرسا شده است .عاجزانه تقاضامندم راسا به این
قضیه ورود کنید .دعای خیر  143نفر از اعضا به همراه
اعضای خانواده های شان پشتوانه راهتان.
••لطفا پیگیری بفرمایید چرا صدا و سیما سریال طنز
و جذاب شب عید را به یک باره و بدون هیچ توضیحی
قطع و یک سریال خارجی جایگزین اش کرد؟ چرا به
اندازه یک ارزن به شعور مخاطب احترام نمی گذارند؟
••کسی که ملتش را به اجنبی بفروشد باید ذلیل ،خوار
و مسخره شود.
••بانک مرکزی به کسانی که بــرای تفریح به تایلند
و ترکیه می رونــد ارز می دهــد امــا کارگرانی که به
کشورهای همسایه می روند تا کار کنند وبرای خانواده
شان پول بفرستند از ارز محروم اند .یعنی کارگر باید
هرچه را کار می کند برای هزینه خروجی بدهد .لطفا
رسیدگی کنید.
••دختر من که پایه ششم هست کل ســال را درس
خوانده وبرای کتاب های آزمون سمپاد هزینه کرده
ایم تا آماده باشد و این درحالی است که سواالت آزمون
لو رفته بوده و کسانی که در طول سال تمرین نکرده
بودند توانسته اند همه را جواب دهند .چه کسی پاسخ
گوست؟
•• در فصل تابستان خیلی ها در حیاط یا پشت بام
خانه خود می خوابند ولی گویا بعضی از موتورسوارها
و خودروها صبح زود و آخر شب ها هم دست بردار
نیستند و این آرامش را بر هم می زنند .باید فکری کرد.
••شما بروید هر مدرسه ای تا پول ندهی بچه ات ثبت نام
نمی شود .خبرنگار محترم تان بیاید باهم برویم ببینید
وضع چطور است.
••بهداشت محیط در فصل گرما جدی برخورد کند.
بیشتر میوه و سبزی فروشی ها با گذاشتن آن در پیاده
رو باعث آلودگی بیشتر محیط می شوند .باید میوه های
پالسیده سریع در نایلون ریخته شود.
••متاسفانه رانندگی مستانه در سحرگاهان رو به

نمابر05137009129 :

افزایش است!
••چرا دولت زورش بیشتر به افرادی می رسد که برای
کارشان جواز کسب دریافت کرده اند و از این افراد
بیشترین درصد مالیات را اخذ می کنند؟
••آخر این چه روزگاری برای ما کارگرهاست که درست
کرده اند! هرجا که می رویم جنس برای خانه بخریم می
گویند گران شده .ما اصال نه می توانیم برنج بخریم نه
روغن نه تخم مرغ!
••یادداشت روز آقــای غیاثی خوب بــود .من اقتصاد
دان نیستم ولی سابقه  30سال کار بانکی دارم .در
شرایط فعلی مطلوب است صرفا ارزی که بیت المال
و مال مــردم اســت ،در جاهای ضــروری هزینه شود.
مثال آن چه به سالمت و نیاز جسمی مردم مربوط می
شود و هرکسی امکانات بیشتری دارد از بــازار آزاد
تحت کنترل استفاده کند .ضمنا تا زمانی که اخالل
گران ارزی و خودرویی در دادگاه صحرایی محاکمه
نشوند آثار روحی و روانی مثبت و افزایش اعتماد ایجاد
نخواهد شد.
••مصاحبه با استاد بهاء الدین خرمشاهی جالب بود اگر
ممکن است گفت وگوهایی با دیگر چهره های علمی و
ادبی داشته باشید.
••می شه از دولت بپرسید چطور نرخ تورم رو محاسبه
می کنند؟ قبل از عید دنــدان کشیدم در درمانگاه
پیروزی  30هزار تومان دیروز همان جا کشیدم 60
هزار تومان .چطور تورم میشه  10درصد؟
••به تازگی در صدا و سیما دارند تبلیغ می کنند بنزین
مصرفش باالست و نیاز است قیمت رو ببرن باال کم
گرانی هست که دیگه بنزین رو هم گران کنند اگه نمی
تونن جلوی قاچاق رو بگیرن تقصیر مردم چیه؟!
••خدایا رسوا کن هرکه را به این مردم خیانت می کند
از طرف یک پدر دل شکسته که برای خرید جهیزیه به
بازار رفته.
••تنها راه برون رفت از این وضعیت اقتصادی بی سامان
فقط حذف یک یا دو یا سه صفر از پول است.
••تا کی و چقدر مردم باید در نیمه شب ها با سروصدای
کــاروان هــای مراسم عروسی از خــواب و استراحت
محروم شوند؟ چه کسی مسئول امنیت و آسایش به
حق مردم است؟
••این همه واردات خودروهای لوکس سر و صدا می
کند اگر مشکل گمرکی دارد چرا نیروی انتظامی
شماره گذاری می کند؟
••همه پیرمردها در خیابان دنبال مسافر هستند .با
حقوق بازنشستگی و دریافت اجاره از مستاجر باز هم
دنبال مسافرند .بابا ول کنید!
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ایرانی و عربستانیکنارهم و فاجعههندوانهای!

33.2

واکنشها به فاجعه هندوانهای
انتشار ادعاهایی مبنی بر ص ــادرات ساالنه حدود
یک میلیون تن هندوانه به خارج از کشور ،آن هم در
سالهایی که کشور با بحران بیآبی مواجه است
واکنشهایتندیرادرفضایمجازیبههمراهداشت.
بر اســاس ایــن ادعــاهــای مطرح شــده از ســوی برخی
رسانههابرایهریککیلوهندوانهچیزیحدود300
لیترآبمصرفمیشودکهبهعبارتیبراییکمیلیون
تُنچیزیحدود 300میلیاردلیترآب!کاربریدراین
باره نوشت« :میزان آب مصرفی هندوانه تولیدی در
کشور معادل مصرف آب شرب یکسال شهر تهران
است .یک نفر باید جلوی این فاجعه رابگیرد ».کاربری
همنوشت«:مننمیفهمممگههندوانهنونشبهکهنشه
جلوی تولیدش رو گرفت .از طرفی باید به کشاورزش
برایکشتجایگزینکمککردوخدماتداد».

18.8

جنجال موسیقایی در پارک!
«پــارک ،هواپیما ،صداوسیما ،مصالی تهران و کوه
از جمله فضاهایی هستند که تاکنون نوازندگان یا
هنرمندان برای ورود ساز به این مکانها با مشکالتی
مواجه شــدهانــد ».خبری که خیلی سریع با انتشار
تصویری از تذکر پلیس یک پارک به شهروندان تکمیل
شد .کاربری در خصوص این خبر نوشت« :یعنی اگه
کسی یک گیتار دستش باشه حق ورود به پــارک رو
نداره؟! مگهحملآالتموسیقیجرمه؟»کاربردیگری
در پاسخ نوشت« :ممنوع کردن چون هر کسی از راه
میرسه با گیتار ،ویولن یا هر سازی که داره میره تو
پارکشروعمیکنهبهزدن!»کاربریهمنوشت«:واقعا
مسائلمهمتریاالننداریمکهبهاینچیزاچسبیدیم».

15.6
4.1

حمله کاربران ایرانی به اینستاگرام برایتون
بعد از پیوستن علیرضا جهانبخش به تیم برایتون
انگلیس کــاربــران ایــرانــی بــا فالو کــردن صفحه
رسمی این باشگاه در اینستاگرام ،توجه رسانههای
انگلیسی را به خود جلب کردند .جالب آنجاست
که بازیکنان برایتون به طور متوسط در اینستاگرام
صفحاتی بــا  20تــا  90ه ــزار فالوئر دارنـــد اما
جهانبخش بیش از یک میلیون و  300هزار فالوئر
در اینستاگرام دارد .کاربری در این باره نوشت:
«دمت گرم علیرضا که نرفته انگلیس رو ترکوندی».
کاربری هم نوشت« :طفلیها فکر نمیکردن با
این خرید کار و کاسبی اینستاگرامشون اینقدر
رونق بگیره».

7.4

یهوییقیمتها؛ازآبپرتقالتاشیرکاکائو
با افزایش روزانه قیمت مایحتاج عمومی مردم ،چند
روزی است که برخی از کاربران فضای مجازی در
اعتراض به این مسئله تصاویری از خریدهایشان را که
طی دو روز قیمتش عوض شده  ،منتشر میکنند .به
عنوان مثال کاربری تصویری از شیرکاکائویی راکه
خریده بود  ،منتشر کرده که در دو روز  500تومان
قیمتشافزایشیافتهاست.کاربریدربارهاینجریان
نوشت« :واقعا تاسفباره .افزایش قیمتها حاال دیگه
فقط مربوط به دالر و سکه نیست و روی کاالهای ریز
هم تاثیر گذاشته ».کاربری هم متذکر شد« :به نظرم
انتشار این ُپستها فقط یاس و ناامیدی اجتماعی رو
بیشترمیکنه».

آرایشگرانمشهورتهراندرجنوبشهر!
ویدئوییازگروههایداوطلب
آرایشگرانتهرانیکهبهحومه
این شهر و کورههای آجرپزی
رفتهاند در فضای مجازی
منتشر شده و مورد توجه قرار
گرفتهاست.براساساینویدئوگویاآرایشگرانمشهور
تهران داوطلبانه در گرمای تابستان به این مناطق
میروند و عالوه بر بردن غذا و اقالم ضروری موهای
بچههایاینمناطقرارایگانکوتاهمیکنند.کاربری
دراینخصوصنوشت«:منمیگمیکگروهداوطلب
همبفرستیمبانکمرکزیبلکهبهاوضاعسامونبده».
کاربری هم نوشت« :دمشون گرم که اینقدر بیادعا
هستندوتویاینگرمایداغتابستونبهفکراونبچهها
هستن.البتهانتشارفیلماینکارشوناگرجنبهترویج
اینرفتارراداشتهباشدعیبینداردامااگر»...

22.5

فـــرار دانــشــجــوی عربستانی از هــمــجــواری
اسرائیلی
دانــشــجــوی ســعــودی کــه از
برندگان یک المپیاد علمی
بینالمللی اس ــت بــا پرچم
کشورش به روی سن میرود،
اما زمانیکه میبیند دانشجوی اسرائیلی قرار است
در کنار او بایستد جایگاهش را تغییر میدهد وجالب
اینکه با تغییر جایگاه درکنار دانشجوی ایرانی قرار
ی داره.
میگیرد .کاربری نوشت« :چقدر این فیلم معن 
اینفیلمنشونمیدهکهمردمایرانوعربستانهردواز
اسرائیلبیزارهستن».کاربریهمنوشت«:کاشتوی
سیاستشونهمهمچیناتفاقیمیافتاد».
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