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قطارتغییرکابینهرامتوقفنکنید!
ســرانجام پس از گذشــت چند ماه پرالتهاب در بــازار ارز،
رئیس جمهــور هفته گذشــته ،بــه تغییر رئیــس کل بانک
مرکزی اقــدام کرد و همتی جایگزین ســیف شــد .اگرچه
برخی پایان دوره  5ســاله ســیف را دلیل اصلی این تغییر
می دانند ،اما از این نظر که رئیس کل سابق بانک مرکزی،
نتوانسته بود تصویری مقتدر و مسلط در مواجهه با التهابات
بازار ارز از خود نشــان دهد ،تغییر وی ضروری بود و حتی
تاخیر دولــت و رئیس جمهور در این تغییــر ،انتقاد برانگیز
است .با این حال بحث بر سر این است که قطار تغییر کابینه
در ایستگاه «سیف  -همتی» متوقف شده است یا مسافران
دیگری را از کابینه دوازدهم سوار می کند؟
با گذشت یک سال از آغاز فعالیت کابینه دوازدهم ،مروری
بــر عملکرد تیــم اقتصــادی دولــت و نکاتی کــه در ابتدای
فعالیت این تیم مطرح بود ،ضروری است .نگارنده در تاریخ
چهارشــنبه  ۱۸مــرداد  ،۱۳۹۶در یادداشــتی در صفحه
 2همین روزنامه بــا عنوان «تاملی در تغییــر تیم اقتصادی
دولت» نوشــت« :فارغ از افراد و وزارتخانه ها ،بحث بر ســر
این اســت که هماهنگی و مدیریت تیم اقتصادی چگونه و
توسط چه کسی صورت می گیرد؟  ...اگر این محوریت قرار
است از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صورت
گیرد باید دید تا چه اندازه گزینه های وزارتخانه ها و دیگر
بخش های تیم اقتصادی با وی هماهنگ هستند ... .در هر
صورت عالمت ســوال بزرگ در برابر تیم اقتصادی دولت
دوازدهم ،کاپیتانی تیم است».
این هماهنگــی از این نظــر مهم بود کــه اقتصــاد ایران در
سال های اخیر با انباشــت چالش ها و بحران هایی مواجه
اســت که ضرورت دارد در دولت و حتی دیگــر ارکان نظام
در مقابــل آن هــا موضعــی کامــا مشــخص و هماهنــگ
وجود داشته باشــد .به عنوان مثال ابتدای تشکیل دولت
دوازدهم باید مشــخص می شــد کــه رویکرد اعضــای تیم
اقتصــادی در قبــال چالش های فــوری اقتصادی کشــور
از قبیل نــرخ ارز ،بحران موسســات غیرمجــاز و چگونگی
مواجهه با نقدینگی چیســت؟ فراتر از ایــن رئیس جمهور
باید در ابتــدای فعالیت دولت ،خود به جمــع بندی نهایی
می رســید که در برابر این چالش های فــوری چه موضعی
دارد .پس از آن تیمی را انتخــاب می کرد که در آن مواضع
دوگانه درباره نرخ ارز وجود نداشــته باشــد .با این حال به
وضوح دیده شد که چگونه دو مشاور رئیس جمهور ،اوایل
امسال افزایش نرخ ارز را تئوریزه می کردند و معاون رئیس
جمهور و سخنگوی دولت ،سفت و سخت با افزایش نرخ ارز
مخالفت می کرد!
اکنون نیز بحث بر ســر این اســت کــه با خروج ســیف ،چه
میزان به هماهنگی دولت اضافه خواهد شد؟ آیا نوبخت به
عنوان متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی همچنان بر تثبیت
مصنوعی قیمت های ارز و سوخت اصرار خواهد کرد و در
مقابل ،نیلی بــه عنوان مشــاور اقتصادی رئیــس جمهور،
لزوم تبعیت از نرخ بازار آزاد ارز را توصیــه خواهد کرد؟ آیا
وزیر اقتصاد نخوانده اقتصاد از سایه خارج خواهد شد و به
جای پیگیری فــروش اموال مازاد بانک هــا ،نقش خود در
تنظیم سیاســت های کالن اقتصادی را ایفا خواهد کرد؟
آیا در شرایطی که دولت میلیاردها دالر ارز  4200تومانی
را بدون نظارت به بازار تزریق کرده و اکنون در پی شــفاف
ســازی برآمده اســت ،باز هم فردی نظیر عباس آخوندی،
وزیر راه و شهرســازی ،قیمت گــذاری و نظارت بــر بازار را
رویکرد کمونیستی تصویر خواهد کرد؟ آیا همچنان شاهد
حضور محمد نهاوندیان در پست نامانوس معاون اقتصادی
رئیس جمهور خواهیم بود ،بدون این که شرح وظایف وی و
تداخل فعالیت های وی با دیگر عناصر اقتصادی و اجرایی
کابینه مشخص باشد؟
ســوال های فراوانی از این دســت وجود دارد و به نظر می
رســد تا زمانی که فعاالن اقتصادی و حتی سیاسی ،پاسخ
روشنی از دولت در این زمینه دریافت نکنند ،نمی توان به
اثرگذاری ،تنها تغییر موجود در کابینه دلخوش بود .چرا که
تغییر رئیس کل بانک مرکزی لزوما به معنای تغییر رویکرد
دولــت نیســت و تکلیــف دیگر بخش هــای تیــم اقتصادی
نامشــخص اســت .بســیاری اعتقاد دارند که محمــد باقر
نوبخت ،با توجــه به نزدیکی اش به رئیس جمهور و ســمت
ســخنگویی دولت ،نقش کلیدی در تیم اقتصادی داشــته
اســت و اگر قرار اســت تغییــری در تیــم اقتصــادی کابینه
صورت گیــرد ،وی هم بایــد تغییر کند .بخــش عمده ای از
کارشناســان بر این باورند که مســعود کرباســیان ،صرفا
یک مدیــر اجرایی موفق در حد گمرک اســت ،نه مســئول
وزارتخانه ای که در تعیین سیاســت های کالن اقتصادی
باید نقش اساسی ایفا کند.
جمــع زیــادی از کارشناســان معتقدنــد کــه تعلــل محمد
شــریعتمداری ،وزیر صنعــت ،در مواجهه با پرونده فســاد
واردات خــودرو ،به گونه ای بوده اســت که بایــد وی را نیز
از قطار کابینه پیاده کرد .بســیاری از صاحبنظران عقیده
دارند که علــی ربیعی ،وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی،
با همــه تــاش هایــش در مواجهــه مثبت بــا پدیــده های
اجتماعی ،در مدیریت بنگاه های کالن اقتصادی از شستا
تا ســازمان بازنشســتگی و همچنیــن تدویــن برنامه های
اثربخش برای اشــتغال زایی ناتــوان بوده و باید از ســمت
خود خداحافظی کند .جمع زیادی از نخبگان معتقدند که
عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی ،جز افزایش
بدون اثر ،وام مســکن و ناکارآمدی در تکمیل مســکن مهر
و کنــدی در نوســازی بافت فرســوده ،مخالفت بــا مالیات
بر ســوداگری در بخش مسکن و حاشیه ســازی به واسطه
برخی ادبیات و رفتارهای خود ،کارنامه مشــخص دیگری
در بخش مسکن نداشته اســت و او نیز باید به فکر خروج از
کابینه باشد.
به این ترتیب و با باقی ماندن دیگر گزینه های تیم اقتصادی
که عملکرد انتقاد برانگیزی داشــته اند ،نمی توان انتظار
داشت که با تغییر در ریاست بانک مرکزی ،امید و اعتماد به
مردم و فعاالن اقتصادی باز گردد .تغییر ابتدا باید در نحوه
مواجهه رئیس جمهور با پرســش های اصلی این روزهای
اقتصاد کشور و پاســخ صریح به آن ها صوت گیرد و پس از
آن نحوه چینش تیم اقتصادی تغییر کند و فردی با اختیار
تعیین افــراد همفکر و پذیرش مســئولیت تیــم اقتصادی،
ســکان را به دســت بگیــرد .هرگونــه تعلــل در ادامــه این
تغییرات ،صرفا باعث اعتمادســوزی بیشتر و ناامیدی می
شود و ممکن است دیگر تغییر در تیم اقتصادی افاقه نکند
و کار به تغییر در راس قوه اجرایی کشور بکشد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد :

حرفمردم



آغاز موج دوم حمایت از پیام رسان های بومی

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

برنامه سامان دهی پیام رسان ها با جدیت در حال پیگیری است
زهرا حاجیان  -معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به
تدوین سیاســت های جدید مرکز ملی فضای مجــازی برای
حمایت از   پیام رســان های داخلی از آغاز مــوج دوم حمایت
از پیام رسان های بومی خبر داد .امیرخوراکیان در بازدید از
بیست وچهارمین نمایشــگاه الکامپ  2018و غرفه آژانس
دیجیتال مارکتینگ با اشــاره به سیاست گذاری های جدید
مرکزملیفضایمجازیبرایحمایتازپیامرسانهایبومی
خاطرنشانکرد:درمقطعکنونی درآغازموجدومحمایتاز
پیام رسان های داخلی و سامان دهی حوزه پیام رسان ها در
داخلکشورقرارداریم.برایناساس؛هدف خروجازانحصار
پیامرسانهایخارجیرا دنبالمیکنیمودرعینحالبرنامه
هایویژهایهمبرایحمایتازپیامرسانهایداخلی پیش
بینی کرده ایم .وی افزود  :در موج دوم حمایت از پیام رســان
هایداخلی،برنامهتوسعهپیامرسانهایداخلیمدنظرقرار
گرفتهاستکهبابررسیسرویسهاوامکاناتوخدمات جدید
ورقابتیکهپیامرسانهابرایاینمرحلهتدارکدیدهاندوارد
موج دوم حمایتی خواهیم شــد .مهم ترین خدمتی که در این
مرحله مورد انتظار افکار عمومی است ،امکان انتقال محتوا
در درون این پیام رسان هاســت .براین اساس مسئوالن پیام
رسانهایبومیباتوجهبهایننیازکاربراندرصددهستندتا
اینامکان رابرایکاربران فراهمکنند .ویبابیاناینکهدر
مرحلهاولساماندهی پیامرسانها،بسیاریازاهدافپیش
بینی شده و مورد انتظار محقق شده است ،افزود :مهم ترین
هدفیکهدرمرحلهاولبرایمافراهمشدمسئله دریافتافکار
عمومیراجع بهغیرقانونیبودنفعالیتبرخیازپیامرسان
هاوبسترهای خارجیبودکهخوشبختانه مردماینموضوع
را متوجه شدند که این فضا امن نیست .وی ادامه داد  :نکته
مهم دیگر این است که در برنامه ســامان دهی پیام رسان ها
هیچ گونه تردید و خللی ایجاد نشــده است   بلکه این برنامه با
جدیتودرهمهابعاد درحالپیگیریاستوتنهامسئلهایکه
وجود داشت این بود که در مرحله اول زمان مقداری افزایش
پیداکردهواینهمبهدلیلایجادفرصتبرایپیامرسانهای
داخلی بوده اســت .وی خاطرنشــان کرد  :در واقــع این پیام
رســان ها نیازبه فرصتی داشــتند که بتوانند در رقابت با پیام
رسان های دیگر و به ویژه پیام رسان های خارجی به وضعیت
مناسبیدستپیداکنندکهباتجربهبسیارخوبیکهایجادشد

واقبال مردم از این پیام رسان ها و مشخص شدن نقاط قوت
وضعف آنهااینفرصتبهخوبیفراهمشد.معاونمحتوای
مرکزملیفضایمجازیهمچنینافزود:برایایندورهگذار
تصمیماتی اتخاذشدوتدابیریاندیشیدهشدکهازجملهآنها
میتوانبه فعالیتتلگرامطالییوهاتگرام اشارهکردکهجزو
برنامههایمابودوایجاداینبسترهابهماکمککردتابتوانیم
دوران گذار منطقی تری داشــته باشیم و در فرصتی که برای
پیامرسانهایداخلیایجادمیکنیم آنهابتوانندسرویس
هاوخدماتبیشترخودشان رافراهمکنندوخودرابانیازبومی
بهتر تطبیق دهند ودر موج دوم بتوانند مخاطب بیشــتری را
جذب کنند و قدرت رقابت بیشــتری داشته باشند وسرویس
های کامل تری را نیــز ارائه کنند  .معــاون مرکز ملی فضای
مجازی در پاسخ به این که برای درخواست برخی پیام رسان
هاکه حمایتهایبیشترمالیوزیرساختیرامطالبهکردهاند
چه تصمیماتیاتخاذشدهاست،گفت:بهطورکلیدرمرحله
اول ما عالوه بر اعطــای وام  ،خدمات زیرســاختی و امکانات
ارتباطی را نیز در اختیار پیام رســان ها قراردادیم واکنون نیز
در حال بررسی تدابیری هستیم که پیام رسان ها برای موج
دوم تدارک دیده اند  .در این صورت حمایت های جدیدی هم
منظور خواهد شد  .معتقدیم که اکنون حمایت های معنوی و
امکانارائهبرخیسرویسهاوخدماتدربسترپیامرسانهای
بومیازحمایتهایمالیمهمتراست.بهطوریکهچنانچه
امکان ارائه این خدمات اعم از خدمات بانکی ؛ خدمات دولت
الکترونیــک و به طور کلی خدمات ملی در بســتر پیام رســان
های بومی فراهم شــود در این صورت شاهد مراجعه بیشتر
مخاطبانواقبالبیشترآنهاازپیامرسانهایبومیخواهیم
بود.ویدرخصوصمهلتیکهتا 15شهریوربهنرمافزارهای
هاتگرام وطالگرام داده شده اســت نیز گفت  :با توجه به این
مهلت داده شــده بقای این نرم افزار ها بستگی به فعالیت آن
هادارد.اگربتوانندظرفیتیبرایمستقلشدن فراهمکنند
طبیعتا می توانند ادامه فعالیت بدهنــد اما به طور یقین دیگر
نمیتوانندبهعنواننرمافزارهایواسطهایبرایاستفادهاز
تلگرام ادامه فعالیت بدهند  .وی افزود  :طی مهلت داده شده
چنان چه نتوانند انتظارات را برآورده کنند قطعا تصمیمات
الزماتخاذخواهدشدوامکانادامهفعالیتآنهابهاینشکل
میسرنخواهدبود.

رئیس قوه قضاییه اعالم کرد:

رسیدگی سریع به اتهام افساد فی االرض اخاللگران اقتصادی

سراغ افراد بی بضاعت داخل خیابان نمی رویم سراغ افراد پشت پرده خواهیم رفت

رئیس قوه قضاییه ،با بیان این که تالطــم های اخیر در بازار،
شبههناکودخالتبرخیدستهایپشتپردهدراینماجرا
کام ً
المحتملاست،بهسودجویانبازارارزوسکههشدارداد
کهدستگاهقضاییباسرعتوقاطعیتبهاتهامآنانکهبرخی
نیزمشمولعنوانافسادفیاالرضاست،رسیدگیخواهد
کرد.بهگزارشایسنابهنقلازروابطعمومیقوهقضاییه،آیت
ا ...آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی تصریح
کرد :تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه
کاالهای اساســی و ارزاق عمومی ،از ســوی دولت تضمین
شدهومشکلیدراینبارهوجودندارد.بنابراینچنینتالطم
هایی در بازار ارز و ســکه ،شبهه ناک اســت و احتمال این که
برخی دست های ناپاک در پشــت پرده این التهابات دخیل
باشند ،کام ً
ال وجود دارد.آملی الریجانی با بیان این که عده
ای ســودجو به دنبــال دامن زدن بــه این التهابات هســتند،
افزود :گرچه دشــمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با
هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش
کنیم که بیش از 10میلیــارد دالر ارز برای واردات کاالهای
اساسیتخصیصیافتهوپارهایازنیازهایارزیمطرحشده
درجامعه،درواقعنیازهایکاذبیاستکهبهواسطهاقداماتی
نظیر ســفرهای خارجی بالوجه پدید آمده اســت؛ چنان که
میزان این ســفرها نســبت به ماه های گذشــته و حتی مدت
مشابهسالقبل،رشدداشتهزیرابرخیبهدنبالسودجویی
از طریــق فــروش ارز مســافرتی و اســتفاده از مابــه التفاوت
قیمت ارز آزاد و دولتــی بوده اند.آملی الریجانی با اشــاره به
اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون
اولقوهقضاییهبهمردم،اظهارکرد:مردممطمئنباشندکه
دستگاه قضایی هیچ گونه تسامحی با مفسدان اقتصادی و
اخاللگران بازار مالی نخواهد داشت .در قانون نیز تکلیف
اخاللگران روشن شــده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان
مشمول عنوان افساد فی االرض بوده و مجازات آن مشخص
است.قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد
و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می کنند
خواهد رفت .البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که

پشتپردهاینالتهاباتهستندوبهعنوانمثالباکارتملی
افراددیگر،بهخریدارزوسکهدرسطحوسیعاقدامکردهاند.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••ازشرکتهایواردکنندهمحصوالتخارجیخواهش
می کنم روی کاال «ترکیبات» را به زبان فارسی بنویسند.
چرا روی محصوالت داخلی نوع مــواد «نگه دارنــده» و
«افزودنیهایمجاز»ذکرنمیشود؟
•• وقتیکههریکازمسئوالنازسهقوهمیگویند«اوضاع
ارزوطالدرکنترلاست»یعنیبایدنتیجهگرفتکهدقیقا
ازکنترلخارجاست!
••من در تاریخ  30تیرماه از شرکت دیجی کاال یک تبلت
سفارشدادموپسازواریزوجهکاالگفتندکهیکتاچهار
روزدیگربرایتانارسالمیشودمتاسفانهبعدازیکهفته
که خودمان تماس گرفتیم گفتند چون شرکت طرف
قرارداد کاال را تامین نکرده این کاال موجود نیست معلوم
شد که این کاال را  600هزار تومان گران تر کرده اند.
سوالایناستکهکداممرجعپاسخگویایناجحافها
بهمردماست؟
••جنابدکتررفیعیپورچراقوانینسازماندامپزشکی
این قدر قدیمی است .همه تقصیرها را همه جا گردن
مسئول فنی می اندازند که یک دکتر بیچاره و بی دفاع
است!
••اگر پنج یا شش میلیون نفر گردشگر به ایران بیایند هم
وضعیتارزیوهمجهانیبهترمیشود.درهایکشوررا
بانظارتخوببهرویآنانبازکنید.
••آقای ابوالفتح امیدوارم دولتمردان هم یادداشت شما
رابخوانند.
••موالیمتقیان،حضرتامامعلی(ع)میفرمایند:هرکه
ازمعصیتخدالذتببرد،خداونداورابهذلتمیافکند.
••به کجا رسیدیم که برای تصویب یک طرح عمرانی که
کمترینحقاینمردماستلیستبلندیازوزیرووکیلو
دکترو...ردیفومدحوثنایشانمیکنیم.
••وقتی ماشین شخصی به هر علتی چراغ هایش ایراد
داشته باشد جریمه می شویم ولــی چــرا خودروهای
کالنتریوراهنماییورانندگیاکثراوقاتچنینمشکلی
دارندوکسیجریمهشاننمیکندوتعمیرنمیشوند؟
••«سوبلکس»روازکجاآوردی؟«تریپلکس»صحیحاست.
••ضمن تشکر از مطالب مفید روزنامه وزین خراسان
ممکن اســت نویسنده یــا ماخذ ذکــر شــده در مطلب
«دروغ هایی که به فردوسی نسبت داده اند» صفحه 11
مورخ 6مردادراذکرکنید!
خراسان:همانطورکهدرصفحهنیزآوردهشدهمنبع این
مطلب،سایتبرترینهاوهمچنینخبرگزاریمهراست
واز گفته های دکتر شهاب اســفندیاری معاون فرهنگی
سابقبنیاداستفادهشدهاست.
••مجلس محترم قانونی مصوب کند تا هر مدیری و
فردی که سابقه خدمتش به  30سال رسید بی توجه

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

به سن و بدون تعارف بازنشسته بشود نه این که تامین
اجتماعی بگوید پنج سال دیگر می تواند بماند ،این ظلم
بهجوانترهاست.
••هر قدر پول بدهی به همان انــدازه آش می خوری.
پرسپولیس به برانکو پول داده و نتیجه اش را دیده .زنده
بادقهرمانامسالپرسپولیس.
••این که ما از بعضی جاهای روزنامه تان انتقاد می کنیم
فقط به خاطر این است که موفقیت تان دو چندان شود،
حاال شما انتقادم را از چاپ کردن تیتر حوادث در صفحه
اولمنعکسنکنید.
••چراقیمتخودروهایداخلی 10برابرقیمتواقعیو
جهانی آن است؟ مگر مردم ایران آدم فضایی هستند که
بایدهزینهسنگینآنراپرداختکنند.
••اسفندماه برای خودرو در شرکت سایپا ثبت نام کردم
که تحویل خرداد بود ،متاسفانه بعد از گذشت دو ماه از
تکمیل وجه هنوز خــودرو تحویل نشده و هیچ کس هم
پاسخگونیست!
••قهرمانیوالیبالیستهایجواندرجامملتهایآسیا
به میزبانی بحرین را تبریک و تهنیت می گویم .امیدوارم
اینقهرمانیهاتداومداشتهباشد!
••بهکجاچنینشتابان!هنوزتحریمهاشروعنشدههرروز
شاهدافزایشقیمتهاهستیم!
••آقایمدیرمسئولشماکهدرروزنامهتاننوشتیدهرچه
میخواهددلتنگتبگومتاسفانهخیلیمحافظهکارانه
عملمیکنیدودلتنگیهاییراکهبهعدهایبرمیخورد
چاپنمیکنید.
••یعنی مطلبی مهم تر از جشن تولد ارجمند در این
مملکتنیست؟!
•• لطفامشکالتجرثقیلدارهاراهممنعکسکنیدچون
بار با جرثقیل ممنوع است بارنامه نداریم ،بارنامه نباشد
بیمه ای هم در کار نیست .قبل ازاین که تبدیل به یک
معضلبشودمنعکسکنید.
••وقتی مسئوالن ما آن قدر بی برنامه اند که قادر نیستند
برای صرفه جویی در مصرف آب برای کاشت محصوالت
ضروریدرمقابلمحصوالتیهمچونهندوانهبرنامهای
ارائهدهندازمردمعادیچهانتظاریاست!
••چرابرایوضعیتآشفتهبازارارزوسکهاینقدرصغری
کبری چیده اید مثل روز روشن است کسانی که دارای
سرمایهریالیکالنیهستندباپیشبینیآیندهوبیارزش
شدنریالقصددارندسرمایهخودرابهارزهاوفلزاتگران
بهاتبدیلکنندتابهراحتیبتوانندآنراازکشورخارجودر
دیگرکشورهاسرمایهگذاریکنند.
••تمام سرمایه ام را که شامل پس انداز و گرفتن انواع وام
بوددرحسابسپردهیکسالهگذاشتماماباآشفتهبازاری

نمابر05137009129 :

که به وجود آمده ارزش پولم از  4400دالر در چهارماه
پیشامروزبه 1600دالررسیدهاست!
••در گزارش آتش سوزی نوشتید خانه «سوبلکس» اصال
این کلمه نه در زبان انگلیسی وجود دارد نه در فارسی
بلکه این کلمه ابداع بنگاه های امالک بوده و صحیح آن
«تریپلکس» است.
••چرا در مدارس سمپاد کشور عدالت آموزشی رعایت
نمیشود؟دانشآموزانتهرانازتدریسبهتریندبیران
استفادهمیکنندولیبقیهشهرهااینامکانراندارند.
••هربار به تلویزیون نگاه می کنم چهره ها و حرف های
تکراری می بینم و می شنوم .با توجه به این که نسل های
جدیدپابهعرصهگذاشتهاندآیاوقتآننرسیدهکهچهره
های جدیدی جای افراد سابق را پرکنند؟ به قول شاعر
«سخننوآرکهنوراحالوتیدگراست».
••ششممردادروزکارآفرینیبود.کارآفرینییعنیاشتغال
زایی و جذب نیرو توسط اشخاص حقیقی اما در این باره
ضرورت دارد برای عرضه محصوالت در سطح کشور،
از کاالی ایرانی حمایت شود تا زحمات مجموعه بخش
کارآفرینی و همه تولید کنندگان خدوم و زحمت کش
داخلیبهسرانجامبرسد.
••مردمنانبرایخوردنندارند،داریوشارجمندجشن
تولدمیگیردآنهمپساز 74سال!
••کاش به خاطر یک لقمه نان مجبور نباشیم دروغ را
راست جلوه بدهیم .کاش حرمت قلمتان را نگه دارید.
افسوس!
•• مسئوالنقضاییفکریبهحالآنهاییبکنندکهمهریه
را به قیمت روز سکه پرداخت می کنند اگر نمی خواهند
زندان ها از بدهکاران مهریه پر شود ،می گویند کی داده
وکیگرفته!
••ازشبیکهوزیرراهوشهرسازیدرتلویزیونگفتالیحه
دادیمکهازخریدوفروشزمینبایرمالیاتبگیریمخیلی
ها فروشنده شدند تا قبل از اجرایی شدن این الیحه
بفروشندومالیاتندهند.
••خراسانلطفاپیگیریکنتامیناجتماعینمیخواهد
مابهالتفاوتحقوقفروردین 97راپرداختکند.
••آیا بهتر نیست پرداخت قسط اول خرید یک آپارتمان،
منوطبهاستعالمازشهرداری،ادارهثبتوداراییباشد؟
••جواباینهمهگرانیوتورمروکیمیده؟
••چرا هیچ مسلمانی به داد مردم روستای کالکوب در
مشهد نمی رســد؟ مــردم آب خــوردن ندارند .یک عده
سودجو با تانکر آب می فروشند چرا جلوی این ها را نمی
گیرند و یک عده دیگر آب آشامیدنی را به زمین های
کشاورزی خود سوق می دهند و امسال ما باید بریم آب با
تانکربخریم.بهدادمابرسید!

▪اژهای:برخیافرادازبانکمرکزیاحضارشدند

درهمینحالمعاوناولدستگاهقضانیزبااشارهبهپیگیری
پرونده هــای مربوط بــه ارز و ســکه از احضار برخی افــراد از
بانک مرکــزی خبر داد.به گــزارش میزان ،حجتاالســام 
محسنی اژهای در حاشیه نشست مســئوالن عالی دستگاه
قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از 29نفری که
دستگیر شدهاند ،کســی از مســئوالن فعلی یا قبلی یا افراد
دانهدرشت در میان آن ها هســت یا خیر ،گفت :این افرادی
که دستگیر شدهاند ،همان طور که قبال هم گفته شد برخی
از وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند و برخی از سازمان
توســعه تجارت دستگیر شــدهاند؛ اما این که تعبیر میکنید
به دانهدرشــتها ،این لفظ در قــوه قضاییه نیســت؛ بلکه ما
میگوییمکههرکسیکهجرمیمرتکبشود،درهرردهایکه
باشدواحیانادرهرجایگاهیکهباشداگرتوجهاتهامبهاوست
باید تعقیب شود که این کار دارد صورت میگیرد .افرادی از
بانکمرکزیدعوتشدهاند؛افرادیاحضارشدهاندوافرادی
از دستگاههای دیگر دعوت یا احضار شدهاند که یا به عنوان
مطلع یا به عنوان متهــم از آن ها تحقیق میشــود .بنابراین
چون برای پروندهها هنوز حکمی صادر نشده است ،در بیان
نامشانفعالمعذوریتقانونیداریم.
▪انجامتحقیقاتشبانهروزیبرای ۷پروندهبزرگمفاسد
اقتصادی

همزمان سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت نیزاز
انجام تحقیقات شــبانه روزی برای  ۷پرونده بزرگ مفاســد
اقتصــادی در پلیس تهــران خبــرداد و افــزود  :تحقیقات از
متهمان ۷پروندهمفاسداقتصادیکهدرزمینههایخودرو،
ارز و ســکه اقدامات مجرمانه مرتکب شــده اند تحت نظارت
مقاماتمحترمقضاییدرپلیستهرانبزرگدرحالتکمیل
شدناستکهیکنمونهآنوارداتخودروهایلوکساست.

دلنوشته سرلشکر جعفری:همگان منتظرتصمیم های انقالبی
رئیس جمهور هستند
فرمانــده کل ســپاه طــی دلنوشــته ای که شــب گذشــته
خبرگزاری مهر آن را منتشــر کرد ،با اشاره به حمایت های
بی نظیر و گسترده دلسوزان انقالب در هفته اخیر از رئیس
جمهور خطاب بــه دکتر روحانی نوشــت :همــگان منتظر
تصمیمات انقالبی رئیس جمهور منتخبشــان هســتند تا
از این درگاه نور امیدی به دل های با ایمانشــان بتابد .به
گزارش مهر ،ســردار سرلشــکر محمدعلی جعفری در این
دل نوشــته تاکید کرد :حمایت هــای بی نظیر و گســترده
دلســوزان انقالب در هفته اخیر از جنابعالی ،نباید مانع
اقدامــات انقالبی شــما در کنتــرل قیمت هــا و جلوگیری
از افزایش سرســام آور قیمت ارز و ســکه ،در شرایط جنگ
اقتصادی با دشــمنان بشــود.در ادامه این دلنوشته آمده
اســت :چرا با آن قهر و غضبی که در شما ســراغ داریم و در
رقابت های انتخاباتــی یا با مخالفان خــود بعضا به کار می
بردید ،با نارسایی ها و ســوءمدیریت های بخش اقتصادی

مسلمی /روز گذشته طی مراسمی از سامانه میز کار یکپارچه شهرداری مشهد رونمایی شد .به گزارش خراسان ،تقی زاده شهردار مشهد
در این مراسم گفت :در این اقدام تالش شده تا همه سامانههای فعال شهرداری مشهد روی یک پلتفرم قرار گیرند ،زیرا در کمتر دستگاهی
دیدهام که این تعداد سامانه وجود داشته باشد و هر کدام نیز به طور مجزا کار خود را انجام دهد.

دولت برخورد نمی کنید!؟ این دلنوشته در ادامه افزوده
اســت :اتخاذ تصمیم هــای مهم در شــرایط ســخت امروز
کشور برای مقابله با فشــارهای اقتصادی دشمنان نیازبه
عزم و اراده ای انقالبی و قاطعیت در برخورد با کم تحرکی
و ضعف برخی مدیــران دارد تا مــردم به مدیریــت همراه با
تدبیر دولت شــما امیدوار شــوند .این دلنوشــته در پایان
تاکید می کند :هماهنگی بین بخــش های مخلتف دولت
نیز از جمله الزامات عبور از بحران فعلی در کشــور اســت.
مطمئنباشیدهمهتواننیروهایانقالبودعایخیرمردم
مومن و انقالبی ایران اســامی ،پشــت ســر شماست و بی
صبرانه همگان ،منتظر تصمیمات انقالبی رئیس جمهور
منتخبشان هستند تا از این درگاه نور امیدی به دل های با
ایمانشان بتابد و قضاوت کلی آن ها ،تالش مجدانه و موثر
دولت برای عبور از بحران اقتصادی همراه با دلسوزی برای
اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.
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شمارش معکوس در انتظار از دست رفتن امتیاز
تنها نماینده فوتبال استان در لیگ یک

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

روزنامه خراسان
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کلکموشگیرتهرانوجریمهشلوارکیرانندهتاکسی!

33.2

حواشی ادعای زرنگی پیمانکار موشگیر
کاربری در فضای مجازی ادعایی پرحاشیه را مطرح
کرد.ادعاییکهسروصدایکاربرانرادرآورد.براساس
این ادعا پیمانکار معدوم کردن موش در شهرداری
تهران،موشهایزندهراازجادهساوهبهتهرانمیآورد
تاکسبوکارشرونقبگیرد!کاربریدراینبارهنوشت:
«ادعای بزرگی است و البته ثابت کردنش سخت .به
نظرنمیتوانبهاینسادگیباآبرویآدمهابازیکرد».
کاربری هم نوشت« :من که تو آشفته بازار کنونی هر
چیبشنومباورمیکنم».کاربردیگرینوشت«:اساسا
ماجرای موشهای تهران یک ماجرای دنبالهداره
ظاهرا .قرار نیست یکبار تکلیفشون برای همیشه
مشخصبشه».

15.6
4.1

دستبهدستکنیدبرسدبهدست«ریحون»!
پارچه نوشته یک پسر اصفهانی جنجالی شــد .بر
اساسادعایبرخیکاربرانفضایمجازییکجوان
اصفهانیبرایآنکهعشقشراسورپرایزکند 25پارچه
نوشته در شهر اصفهان نصب کرده و روی آن نوشت:
«ریحون گلو تولدت مبارک ».کاربری در این خصوص
نوشت« :مرزهای ز.ذ رو جا به جا کرد این بنده خدا».
کاربری هم مدعی شد« :در این شرایط بد اقتصادی
هستندکسانیکهچنینولخرجیهایشیکیدارند».
کاربریهمنوشت«:موندمچطورپارچههاروشهرداری
جمع نکرده!» کاربر دیگری نوشت« :ولــی خدایی
دوستان فضای مجازی دست به دست کردن و رسید
بهدستریحونخانوم».

جریمه شلوارکی راننده تاکسی!
بعد از انتشار تصاویر مربوط به قبض جریمه راننده
تاکسی در کنگاور به دلیل پوشیدن پیراهن آستین
کوتاه و حواشی زیــادی که ایجاد شــد ،نماینده
تاکسیرانی مدعی شده است که آن جریمه به خاطر
پیراهن آستین کوتاه نبوده و چون مامور شرمش
آمده بنویسد جریمه به خاطر پوشیدن شلوارک ،از
عبارت پیراهن آستین کوتاه استفاده کرده است!
کاربری در این باره نوشت« :یعنی قشنگ اومده
ابرو رو درست کنه ،زده چشمش رو هم کور کرده!
مینوشتی جریمه برای شلوارک بوده است ».کاربر
دیگری نوشت« :اگر بخواهیم منصفانه برخورد
کنیم باید بگوییم رانندگی با شلوارک با عرف ما
همخوانی ندارد و جریمه درست است».

18.8

مجری عصبانی رادیو از دست عروس آقای سفیر
مجری رادیو تهران در برنامه
زندهرادیوییوقتیهمکارش
صحبتهای عــروس سفیر
ایــران در دانــمــارک را که در
چندروزاخیرحاشیهسازشده
است ،پخش میکند از کوره در میرود .مجری جوان
رادیو تهران به پخش این صحبتها اعتراض میکند و
میگوید« :محمد چرا همچین چیزی پخش کردی...
اعصاب آدم به هم میریزه دیگه »...کاربری در این
باره نوشت« :حاال کار عروس خانوم غلط ولی این بابا
مجری رادیو خیلی عصبانیطور میزنه! عزیزم آنتن
ندار
زنده است یه کم مراعات کن .مجری باید خویشت 
باشه».کاربریهمنوشت«:انصافاحقداره.منماعصابم
از این صحبتها ُخرد شد .ژنهای خوب دیگه شورشو
در آوردن».

7.4

داوری که مربی را زد!
روزگذشتهخبریعجیبوبهنوبهخودجالبدرفضای
مجازیدستبهدستشد.خبرمربوطبهکتکخوردن
رضاجباری،سرمربیتیمفوتبالنوجوانانپرسپولیس
توسط داور مسابقه بــود! این در شرایطی است که
معموال داورها در برخوردهای اعتراضی سرمربیان،
بازیکنان و هــواداران مورد حمله قرار میگرفتند اما
این بار احمدیان ،داور بازی وقتی اعتراض جباری
را میبیند به او حمله میکند و سرمربی نوجوانان
پرسپولیس را میزند! کاربری در این باره نوشت:
«حاال یک بار هم یک مربی از داور کتک خورده دیگه.
اینقدر قیل و قال نداره!» کاربر دیگری نوشت« :داورا
رسما تو بعضی مسابقات سر تیما رو میبرن بعد هی
میگیم داور هم اشتباه میکنه و ال و بل .اینم نتیجه
ُپرروکردنداورا».

22.5

دوربین مخفیهایی از جنس ماوراء!
ویــدئــویــی از گلچین چند
دوربین مخفی خارجی در
فضای مجازی منتشر شده
اســت که در موقعیتهای
مختلف نــشــان م ـیدهــد،
انسانها با مــاوراء و مــوجــودات مــاورایــی درگیر
میشوند .به عنون مثال در این ویدئو خانمی در
آسانسور از سوی موجوداتی ماورایی و نامرئی
مــورد ضــرب و شتم قــرار میگیرد .ایــن ویدئوی
شگفتانگیز و هیجا نانگیز را بــا قابلیت QR
میتوانید در اینجا تماشا کنید .کافی است نرم
افزار بارکدخوان را روی گوشی خود نصب کنید و
عالمت بارکد مذکور را اسکن کنید.
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