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تنها تا دو ماه آینده است

...

یادداشت روز
محمد حقگو

economic@khorasannews.com

 5درس از  3ماه رانت ارزی
 4200تومانی
بازار ثانویه را که در روزهای آینده راه اندازی خواهد
شد ،می توان نتیجه یک آزمون و خطای پر هزینه در
اقتصاد ایران از ابتدای امســال دانست .موضوعی
که نکات مهمی را در خود نهفته داشته و با ابهاماتی
نیزمواجهاست.
غفلتازشرایطخارجیبازارارزکشور
بگذاریدمقداریبهعقببرگردیم.تاقبلازنوسانات
حدودیکسالاخیر،تالشبانکمرکزیبهریاست
ســیف ،این بود که با تزریــق ارز به بازار ،نــرخ دالر را
کنترل کند تا هم مانع شــوک قیمتی بــه بازارهای
داخلیشودوهمبهتکلیفقانونیبرایتحققنظام
ارزیشناورمدیریت شده،پایبندباشد .بااینحال،
اززمانیکهدرپاییزواسفندسالگذشته،نرخارزرو
به فزونی نهاد و وعده های ســیف بــرای ارزانی دالر
تا روزهای آینده نیز در چندین نوبت ،محقق نشــد،
نگاه ها به این بازار برای سرنوشــت آینده آن دوخته
شد.بدینترتیبنرخدالرازحدود 3900توماندر
ابتدای پاییز سال گذشــته ،به حدود 4900تومان
در انتهای سال رسید .مسئله ای که کارشناسان در
آن زمان درباره آن هشــدار می دادنــد ،تحوالتی در
سیستماقتصادیاماراتبودکهمنجرشدمسیرهای
ورود ارز به ایران از طریق این کشــور ،محدود شود.
این موضوع ،ظاهر ًا چندان جدید نبــود و رد پای آن
درتحوالتیکسالقبلتعامالتعربستان،امارات
و آمریکا در خصوص مبارزه با پول شــویی و استقرار
نظاممالیاتبرارزشافزودهدراماراتریشهداشت.
با این حال ،غفلت از این شرایط سبب شد تا بازار ارز
در داخل کشور ،سال جدید شمسی را با نرخ باالی
پنجهزارتومانآغاز،وسپسباافزایشهایبیشتر،
دولتارزرادر 4200تومانتکنرخیاعالمکند.
خطایمحاسباتیدرخصوصقدرتانتظارات
اما دولت در شــرایطی اذن به تک نرخی کردن ارز و
وارداتهمهکاالهاباارز 4200تومانیدادکهبهنظر
می رسد یک خطای محاسباتی در برآورد انتظارات
تورمیداشت.دولتتصورمیکردکهمیتواندباارز
ارزان ،نرخ بازار آزاد را که آن زمان در حدود5800
تومانبود،کنترلکندوبهپایینبکشد.غافلازاین
که این تکیه بی حساب به سازو کار بازار آزاد ممکن
استباعثسودجوییعدهایدروارداتکاالشود.
همچنینایناقدامدرشرایطیانجامشدکهفاصله
نرخ ارز در بــازار آزاد با 4200تومــان هم زیاد و هم
مدام در حال دور شدن از آن بود .این دو عامل باعث
شدتافشردندولترویپدالقیمتهاعم ً
الکاری
ازپیشنبردوهجومبرایتقاضایوارداتآغازشود.
ازسویدیگرسازوکاربازاررسمیهمکهبهکمکآن
میشدتاحدینظارتهایقیمتیوسیاستهای
کنترلیرااعمالکرد،ازبینرفت.
ایستدیرهنگامنظامارزدستوری
موضوع دیگر درباره بازار ارز ،اعالم دیرهنگام برای
توقف اضطراری نظام دســتوری ارزی بود که از22
فروردین راه اندازی شده بود .دولت زمانی به نقطه
تصمیمبرایتوقفعرضهعمومیارز 4200تومانی
گرفتکهبهگفتهسخنگویبانکمرکزی،تاانتهای
بهارنزدیکبه 17میلیارددالرثبتسفارشصورت
گرفته بود .این میزان به تنهایی معادل با حدود یک
سوموارداتدرسال 96بود(.البتهازمیزانواردات
واقعی در نتیجه این ثبت سفارش ها آمار دقیقی به
دست نیامد) این ها همه در شرایطی بود که ضعف
سازوکارهاینظارتی،منجربهانواعتخلفاتدراین
زمینهشد.
بازگشتانتزاعیبهسویبازارمتشکل
پس از دو تا سه ماه ارز پاشــی و واردات با ارز4200
هزار تومانی ،دولت سرانجام تن به عقبگرد به سوی
بازار متشــکل ارز داد .کاالها به ســه گروه اساسی،
واســطه ای و تولیــدی و ســرمایه ای و نیــز مصرفی
تقسیمبندیشدوبازارارزفقطبرایوارداتبخشی
از کاالهای مصرفی باز شد .حساب و کتاب ها روی
کاغذ نشــان می داد کــه این تقســیم بنــدی تقریب ًا
درستبودهاست.بهطوریکهاجما ًالارزهاینفتی
بــرای کاالهای اساســی ،ارزهــای صادرکنندگان
بزرگ مانند پتروشــیمی ها برای واردات کاالهای
واسطهای،سرمایهایومواداولیهونیزارزهایدیگر
صادرکننــدگان نیــز جوابگوی کاالهــای مصرفی
خواهــد بــود .دولــت همچنیــن واردات گروهی از
کاالهایغیرضروریرابهکلیممنوعاعالمکرد.با
اینحال،استقرارسیستمارزیجدیدبرایکاالهای
مصرفی تحت عنوان سامانه نیما و جاافتادن آن در
بازار ،نیاز به ســازو کارهای دیگری داشت که الزام ًا
در این حســاب و کتاب ها نمی گنجید .این بازار در
حالی آغاز به کار کرد که به دالیلــی از قبیل ،برخی
تخلفات شــرکت های بــزرگ از جمله پتروشــیمی
ها برای عرضه ارز در آن و در نهایت حجم نه چندان
باالی معامالت ،نتوانســت در رقابت با بازار قاچاق
ارز ،جایــی برای خــود در بین فعــاالن اقتصادی باز
کند .خبرها نشــان می داد که با گذشت چند هفته

از آغاز به کار بازار نیما ،کمــاکان بخش قاچاق ،غیر
شــفاف و در عین حــال مرموز داللــی ارز بــود که با
استفاده از کانال های تلگرامی و شبکه های اطالع
رسانیمجازی،توانستهبودخودرابهعنوان«بازار»،
جا بزند .این بازار در حالی تامین نیازهای بخشی از
تقاضایارزشاملبخشیازواردکنندگان،مسافران
خارجیونیزسوداگرانبازارارزرادرکوچهوخیابان
برعهدهگرفتکهسامانهنیما،باعمقکمواستقبال
اندک ،عم ً
ال نتوانست نیاز واردکنندگان کاالهای
مصرفی را برطرف کند ،ضمن این که این سیســتم
برایبرآوردنتقاضایارزمسافرتینیزمحلیبرای
پاسخنداشت.درنهایتودرپیافزایشفضایروانی
بازگشــت تحریم ها و نیز نبود بازار متشــکل ارزی،
جهش بزرگ نرخ ارز که شــاید در تاریــخ اقتصادی
کشور کم یا بی سابقه باشد ،تا نرخ های فضایی11
هزارتومانرخداد.
نبود پیوست نظارتی برای پیشگیری از تخلفات
سیستمارزغیربازاری
دو تا سه ماه واردات با نرخ ارز دستوری ،عبرت های
گران بها و هزینه بری را در اختیار سیاســت گذاران
ارزیکشورقرارداد.عبرتهاییکهنعمتیکبازار
ســالم و غیر رانتی را برای پیشــگیری از وقوع انواع
تخلفاتارزینمایانساخت.اولیننمونهتخلفات،
ســوء اســتفاده برخی واردکننــدگان از ارز4200
تومانیبرایعرضهکاالبانرخبازارقاچاقبود.بازاری
که در نتیجه از کار افتادن بازار رســمی به مثابه یک
سیســتم ایمنی برای بدن ،به مانند قارچ رشد کرد
و عالمت دهی به اقتصاد را به دســت گرفت .دولت
برایآنپدیده،ازابزارهاینظارتیمردمیبهصورت
سیستمی بی بهره بود (بهتر بگوییم خود را در سال
های اخیر محروم نگه داشته بود) .در حوزه واردات
کاال،اگرچهگزارشهایگمرک،براستقراردستگاه
های مکانیزه برای مقابله با تخلــف خبر می داد ،اما
نبود یک پیوســت نظارتی ارزی بــرای جلوگیری از
سوء استفاده تحت عنوان واردات سبب شد تا طبق
برخی گزارش ها ،عده ای با ســوء استفاده از کارت
هایبازرگانییکبارمصرف،اقدامبهبیشاظهاری
کاالها کنند و ارز حاصل را در بازار بفروشند .برخی
ادعاها مبنی بر ممانعت پتروشیمی ها از عرضه ارز
صادراتی به نرخ 4200تومــان به گروه های هدف
کاالیی و در عوض عرضه بخشی از این ارزها به بازار
آزاد از دیگر مواردی است که هم اکنون در خصوص
اینواحدهامطرحمیشود.اینموارد،صحیحیاغیر
صحیح،بهخوبی،شکافهایبیندولتوبنگاهها
و فعــاالن اقتصــادی را در خصوص نظــارت موثر بر
فرایندهایاقتصادیآشکارمیسازد.
درانتظاربازارثانویهارزواقعی
در نهایت دولت تصمیم به راه اندازی سیستم ارزی
جدید با منطق عرضــه و تقاضا و تعمیق بــازار ثانویه
بــا عرضــه ارز صادرکننــدگان بــزرگ بــه آن گرفته
است .موضوعی که البته تاکنون جامه عمل به خود
نپوشیدهوبهنظرمیرسدتعللبیشتردراینزمینه،
زیانبارخواهدبود.
برآوردهای اعالم شــده حاکــی از آن اســت که نرخ
ارز تعادلی در این بازار ،چیــزی در حدود  7500تا
 8500تومان خواهد بود .نرخــی که اگر چه با نرخ
های همین چند ماه قبل ،از زمین تا آســمان تفاوت
دارد،اماحداقلنفسیدوبارهبهپیکرنیمهجانوتب
کردهبازارارزخواهدداد.
با این حال هم اینک ســه ابهام در ایــن زمینه وجود
دارد که به نظر می رســد اگر برای آن فکری نشــود،
باید برخی انحرافــات را از سیســتم ارزی جدید نیز
انتظارداشت.
اولین نکته مربــوط به تبعات تورمی ایجاد شــده در
نتیجهنرخهاییادشدهدرباالست.بهنظرمیرسد
دولت باید برای پوشــش تبعات این موضــوع فکر و
بستهسیاستیعلمیمناسبیدرنظربگیرد.کشف
قیمت در این بــازار نیز موضوع دیگری اســت که به
نظر درآن ابهام وجود دارد و به نظر می رسد به گونه
ای باید صورت گیرد که شفاف بوده و قابلیت اعالم
و اتکا در کل بازار را داشته باشد .از سوی دیگر نحوه
مداخله دولت برای تعیین و هدایت نرخ در این بازار
نیز ابهام و چالش بعدی است .در حالی که سیستم
ارزیدرقانونبرنامهتوسعه ششم«،شناورمدیریت
شده»است،هنوزبهدرستیمعلومنیستکهباتوجه
به شــرایط کنونی ،این قانون چگونه می خواهد به
مدیریتبازارارزبینجامد.
در مجموع می توان نتیجــه گرفت که بانک مرکزی
در دوره مدیریــت جدید خــود ،باید نگاهــی فراتر از
تحوالت داخلی داشــته و متغیرهای محیطی دیگر
شاملتحوالتسیاسیخارجیرانیزبرایتخمینو
پیشبینیآیندهبازارهایپولیوارزیکشورمدنظر
قرار دهد .از سوی دیگر کنار گذاشتن ساختارهای
رانتخیز،اتکابهبازارسالمورفعکردنمعایبنظام
بازار از جمله بازار ارز به شــیوه علمی ،از نکات قابل
توصیه به دولت است .باید توجه داشت که پرهیز از
مداخلهفعالومثبتدولتبهبهانهپایبندیبهشعار
«پرهیزازدخالتدولتدراقتصاد»،ثمریجزعقب
ماندن دولت از تحوالت سریع اقتصادی و تحرکات
دالالن و ســوداگران نــدارد .بــردن ســاز وکارهای
نظارتیبهسویسامانههاینظارتی،مبتنیبردولت
الکترونیک ،نیــز موضوع دیگری اســت که چابکی
دولترادربرابرتحوالتوتخلفاتاحتمالیباالمی
برد.دراینزمینه،میتوانبهدرنظرگرفتنپیوست
نظارت سیســتمی متناظر با هر تصمیم اقتصادی
اشارهکرد  .

پاالیشگاهی بدون زمین و سرمایه گذار

تبخیر وعده وزیر در پاالیشگاه شیروان

امینعوضزاده-اسفندسال93بودکهکلنگساختپاالیشگاهبنزینشیروان
باحضور«ربیعی»،وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبهزمینخورد؛پاالیشگاهیکه
قراربوددرمدتسهسالساختهشودوروزانهششهزاربشکهبنزینبااستاندارد
یورو 4تولید کند .این پروژه بنا بود در زمینی به مســاحت 10هکتار در شهرک
صنعتیشیرواناجراشودوطبقگفتهوزیرتعاونبرایحدود 500نفربهصورت
مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند ،با این حال پس از گذشت 40ماه هنوز
آجری روی آجر گذاشته نشده است .شانزدهم اسفند ماه 93وزیر تعاون ،کار و
رفاهاجتماعیدرمراسمآغازعملیاتاجرایی پاالیشگاهبنزینیورو 4درشیروان
گفتهبود«:ازبهانجامرسیدنواتماماینپروژهاطمینانداشتهامکهبرایکلنگ
زنیآنآمدهام».چندیپیشمدیرکلحفاظتمحیطزیستخراسانشمالیدر
گفتوگوباخبرنگارماازتاییدطرحتوسطکمیتهفنیوکمیتهارزیابیسازمان
محیطزیستکشورخبردادوگفت:اینتاییدیهبهمشاورطرحابالغشدهاستو
ادارهکلحفاظتمحیطزیستاینآمادگیراداردکهمجوزرااعطاکندامابرای
دریافتمجوزاقدامنشدهاست«.مطهری»بابیاناینکهطرحپسازچندینبار
رفتوبرگشتوبازنگریتاییدشد،ابرازکرد:ازنظرماسرمایهگذارهماکنونمی
تواندعملیاتفیزیکیراشروعکندوبیایدمجوزبگیرد.مدیرعاملشرکتشهرک
هایصنعتیخراسانشمالینیزدراینزمینهاظهارکرد:زمینیکهبرایاجرای
اینپروژهبهسرمایهگذارواگذارشدهبودبهایندلیلکهاقدامیصورتنگرفت
طبققانونپسگرفتهشدوخودسرمایهگذارنیزبرایپسدادنزمیناقدامکرد.
«سیاوشوحدت»افزود:درصورتیکهبرایزمیندوبارهدرخواستبدهنداین
آمادگی وجود دارد که زمین را در اختیار سرمایه گذار قرار دهیم .در همین باره
«عبدالرضاعزیزی»،نمایندهمردمشیرواندرمجلسشورایاسالمینیزگفت:
همه مجوزهای الزم برای پاالیشــگاه گرفته و کارهای اداری آن نیز انجام شده
استوفقطمنتظرسرمایهگذارهستیمکهبیایدوکارراشروعکند.

یک جمعیت شناس هشدار داد

آغاز شمارش معکوس سقوط نرخ رشد
جمعیت ایران

یکجمعیتشناسبابیاناینکهزودترازآنچهفکرمیکردیمنرخرشدجمعیتی
درایرانصفرخواهدشد،افزود:پیشبینیهایجدیدنشانمیدهدایناتفاق
حدود پنج سال زودتر و درسال 1415رخ خواهد داد اما سیاست گذاران هنوز
تحوالت نگرانکننده جمعیتــی را جدی نمیگیرند.به گــزارش فارس ،صالح
قاسمی جمعیتشناس از آغاز ســیر معنادار کاهش موالید در کشــور خبر داد
و گفت :آغاز این سیر کاهشی براســاس تعداد تولدهای ثبت شــده و مطالعات
آیندهپژوهی تخمین زده شــده اســت.وی با بیان این که براســاس ایــن دو مبنا
(تعدادتولدهایثبتشدهومطالعاتآیندهپژوهی)جمعیتدرسالهایآینده
سیرنزولیخواهدداشت،تصریحکرد:پیشبینیجمعیتشناساناینبودکه
سیرکاهشتولدهاازسال 1396آغازشوداماآمارهانشانمیدهدکهاینسیر
کاهشدوسالزودتریعنیازسال 1394بهبعدآغازشدهاست.قاسمیبابیان
این که در ســال ،1394یک میلیون و پنجاه و هفت هزار و دویست و نوزده تولد
ثبت شده است ،اعالم کرد :تعداد تولدها در سال 1395به یک میلیون و528
هزارو 53تولدرسیدودرسال 1396میزانتولدهابهیکمیلیونو478هزار
و 908نفرنزولکردهاست.ویافزود:افزونبراینکهسیرکاهشیتولدهازودتر
بتندتریآغاز
ازپیشبینیهایمادرایرانآغازشده،کاهشنرخجمعیتراباشی 
کردهایم،یعنیسرعتکاهشتعدادتولدهافراترازتصورماست.ویدرپاسخبه
این سوال که آیا جمعیت کشور ما با صفر شدن نرخ رشد ،بر پایه هشتاد میلیون
نفر ثابت میماند؟ پاســخ داد :براساس الگو و پیشبینیهای موجود متاسفانه
این اتفاق نخواهد افتاد چرا که نُرم جایگزینی/جانشینی جمعیتی ( میزانی از
نرخباروریالزمطیچنددههبرایثباتنرخجمعیتی)،درایران 2.2استاما
نرخباروریامروزما 1.8ثبتشدهاست،یعنیتاحدوددودههآیندهباشیببسیار
کمتریافزایشجمعیتخواهیمداشتوبهعدد90میلیوننفرجمعیتخواهیم
رسید.قاسمیادامهداد:پسازرسیدنبهجمعیت 90میلیونیدرایرانشاهد
کاهشجمعیتخواهیمبودودیگرهیچضمانتیوجودنداردکهجمعیتایران
رویعدد80میلیونمتوقفشودوسقوطنکند.اینجمعیتشناسخاطرنشان
کرد:برایناساسکاهشجمعیتدرایرانقطعاادامهخواهدیافت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد :موجودی ما در تامین کاغذ تنها دو ماه آینده است و باید بانک مرکزی برای تامین کاغذ ،سفارش با نرخ
ارز دولتی تضمینی را داشته باشد .به گزارش فارس ،سید عباس صالحی در نشست خبری در پاویون فرودگاه زاهدان اضافه کرد :در تنظیم
بازار کاغذ ،عوامل قیمت جهانی کاغذ و افزایش ارز تاثیر داشته و تالش می کنیم کاغذ با قیمت پایه در اختیار مطبوعات و حوزه نشر قرار گیرد .

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• هر روز صبح پیامی از همراه اول برایم می آید .اگر
اینترنت نخواهیم باید به کی بگیم؟ چون از روش گفته
شده در تبلیغ نتوانستم لغوش کنم .لطفا کمک کنید.
••از طریق بازی کردن سروش رفیعی در فوالد می شد
فهمید که دوست دارد پرسپولیس ببرد.
••همان گونه که مردم خود را در قبال کشور مسئول
می دانند و با همراهی مردم و مسئوالن ،پیشرفت حتی
در سخت ترین شرایط متوقف نمی شود .این وظیفه
مسئول اجرایی را بیشتر می کند و بهترین روش،
حمایت از کاالی داخلی و رسیدن به خودکفایی است.
دولت هر چه بیشتر برای آبادانی شهر و روستا و خدمت
به محروم ترین مردم که مستحق ترین اند تالش کند،
نتیجه آن زیباتر است.
•• بنده به عنوان یک شهروند جامعه اسالمی از تمامی
کسانی که در موضوع مبارزه با بدحجابی و بی عفتی
مسئولیت دارند ولی با کوتاهی خود خون به دل مردم
متدین می کنند ،در روز قیامت و در پیشگاه الهی
شکایت خواهم کرد.
•• چرا هیچ کدام از اعتراض های مردم را اعالم نکردید؟
•• مردم مومن و انقالبی به گفته آیت ا ...علم الهدی
حق اعتراض به وضعیت موجود را برای خود محفوظ
می دارند.
••از بابت صفحه پالک عزت بسیار متشکرم که یاد
جان فشانی عاشقان هشت سال جنگ تحمیلی را احیا
می کنید.
••چرا پیگیر وضعیت گرانی وحشتناک بازار کامپیوتر
و لپ تاپ نیستید؟ چرا تعزیرات رسیدگی نمی کند؟
••اگه دولت به فکر راه اندازی پنل های خورشیدی باشه
اونم با ارتفاع  9متر در زمین های بدون استفاده خارج
شهر هم می تونه برق تولید کنه هم پرورش گیاهانی که
نور مستقیم نمی خوان .به خدا می شه برق کل کشور
رو تامین کرد.
••متاسفانه وقتی نماینده های مجلس نماینده دولت
هستند وضع گرانی از این بدتر می شود.
••یکی جلوی ایرانسل را بگیرد چــرا وقتی که شارژ
می کنم بدون این که تماس بگیرم یا به اینترنت وصل
شومیااساماسبدهمخودبهخودازشارژمکممیشود؟
••شیر را به یک باره از  1600به  2200تومان رسانده
اند .چرا؟
••فقط مانده بــود که احمدی نــژاد تقاضای تجمع و
راهپیمایی بکند که کرد! برو خدا را شکر کن کسی
دنبال پرونده تو نیست!
•• این روزهــا مردم از مسئوالن انتظار درک وضعیت
خویش را دارنــد .وقتی موضوع زندگی مــردم است

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

مسئوالن باید قدم به قدم با مردم حرکت کنند.
•• خبری از نشاط وارزانی و رفاهی که آقای روحانی در
وعدههایتبلیغاتیانتخاباتیدرمقابلرقیبانتخاباتی
خود داده بود نیست بلکه گرانی و کمبودها هم دو
چندان شده است!
••چرا در صفحه حوادث روز پنج شنبه عکس جمجمه
مرده چاپ کردید؟
•• امروز سند افتخار دولت یازدهم این است که افزایش
نیافتن قیمت کاالهای حیاتی مانند پیاز ،عدس و
سیب زمینی را بهانه کرده آقایان این خدمات شما از
خدماتی که ادیسون و ارشمیدس به جهانیان کردند
با ارزش تر است.
•• واقعا بی سلیقگی روزنامه شماست که در صفحه اول
صبح شنبه عکس جنازه چاپ می کنید! چرا باید بچه
من سر صبح چنین عکسی را در روزنامه ببیند؟ خودم
هم دیگر دل و دماغ کار کردن نــدارم .کمی مراعات
کنید.
••باید تصویب شود دالر مانند مواد مخدر قاچاق است
و هرکس بیشتر از  100دالر بدون مجوز داشته باشد
مصادره می شود و حکم زندان دارد.
••همشهری عزیز ،هموطن گرامی و صبور به عنوان
یک جانباز کشور همیشه سربلندم ایران ،برای تمام
مشکالت اقتصادی پیش آمــده از شما معذرت می
خواهم ( .یک جانباز  70درصد)
•• یک عامل گرانی خودرو ثبت قیمت های نجومی و
ایجاد فضای روانی توسط دالالن در فضای مجازی و
سایت های فروش مانند دیوار است .مسئوالن بر این
سایت دیوار رسیدگی کنند.
••جناب دادستان اون حق و حقوقی که می گفتید به
کجا رسید؟ چهار ساله که شرکت پردیسبان پول ما رو
گرفته .بارها به دادسرا مراجعه کردیم و هنوز به ریالی از
پول خود نرسیده ایم .انتظار تا کی؟
••لطفا از طرف ما مستمری بگیران تامین اجتماعی
به آقای نوربخش و معاونش آقای رحیم اردالن بگویید
این قدر وعده های نادرست به ما ندهند .مابه التفاوت
فروردین و اردیبهشت را که قرار بود در دهه اول مرداد
بدهند فقط اردیبهشت را دادند و فروردین بالتکلیف
ماند .آقای نوربخش واقعا گل کاشتی!
••آقــای اژه ای لطفا به عنوان مقام عالی قضایی به
نمایندگی از جانب مردم از بانک مرکزی بخواه لیست
دریافت کنندگان  9میلیارد یورو را که هم اکنون سری
و به کلی سری است به منظور احترام به افکار عمومی
منتشر کند.
••خودروسازهای پر ادعا که دم از تولید ملی می زدند

نمابر05137009129 :

چرا در این آشفته بازار ،خودروهای کم کیفیت شان را
 40تا  50درصد گران کرده اند؟!
••نماینده ما در سازمان ملل چه می کند و چه کرده؟ یا
فقط حقوق بگیر است!
••چرا سایپا در تحویل دادن خودروهایش تاخیر دارد؟
••چرا باید جانباز محترم آقــای محمودی در چنین
شرایطی زندگی کند؟ آقای رئیسی به دیدن ایشان
هم برود مشکلش را حل کند .ما مدیون چنین افرادی
هستیم.
••پیشنهاد می شود تا آن جا که ممکنه سیگار و سایر
مواد دخانی را گران کنید .حتما در تامین سالمتی
موثره.
••اگه به من یه حکم کشوری بدهند به طور ناشناس
ریشه فساد و گرانی و احتکار را در این کشور شش ماهه
نابود می کنم.
••شهریور  96از شرکت رامــک خــودرو (نمایندگی
سالمتیان-اصفهان) خودروی تیوولی ثبت نام کردم
و با قیمت  99میلیون و  500هزار تومان با ما قرارداد
بستند که  120روزه تحویل دهند ولی االن می گویند
خودرویی نیست که بدهیم ،ضمن این که قیمت فعلی
خودرو تیوولی را حدود  219میلیون اعالم می کنند.
کدام مرجع نظارتی پاسخ گو خواهد بود؟ کدام مرجع
حقوق ثبت نام کنندگان پیشین خودروی تیوولی را
دنبال و احقاق حق می کند؟ لطفا کمک کنید.
••توجه داشته باشید از  24بازیکن تیم ملی 18،17
بازیکن االن خارج هستند .بنابراین نباید اجازه داد به
خاطر شش بازیکن سه بار ،هربار  12روز  15روز لیگ
تعطیل شود .جلوی زیاده خواهی سرمربی تیم ملی باید
گرفته شود .نباید به کی روش باج داد.
••کاش می شد خانه ای هم برای حیوانات و پرندگان
داشتم تا از دسترس شکارچی های ظالم در امان بودند.
کاشمهربانیبودتادنیاقشنگترمیشد.کاشدردنیا
جنگی نبود! کاش چشم بچه ای گریان نبود!
••چرا سازمان بازرسی یا تعزیرات سرزده از جایگاه های
توزیع سوخت چه بنزین چه گازوئیل بازدید نمی کنند؟
برخی از این ها کم فروشی می کنند.
••درج تصویر بــزرگ ترامپ در صفحه اول اصال کار
درستی نبود.
••سه روز پیش پنیر فله گرفتم کیلویی  10هزار تومان
امروز  12هزار تومان دو هزار تومان سود کردم .می
خوام این سودها رو جمع کنم خدا بخواد سکه بخرم!
••مصرف بنزین به خاطر مسافرکشی باال رفته اکثر
مردم مسافرکشی می کنند چون بیکارند .خب مصرف
هم باال می رود .این طبیعی است.





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

کاشبستنیروبراشگرفتهباشه!

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی :

بانکهادرخریدسکهوارزدخالتی
نداشتند

درحالیکهبرخیرسانههاوهمچنینبرخیکارشناساندرصداوسیما،بانکها
و برخی صرافی های متعلق به بانک ها را عامل اختــاالت ارزی اخیر اعالم کرده
بودند ،دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن تکذیب موضوع
گفت :هیچ یک از بانک ها وصرافی بانک ها در خریدارز یا سکه دخالت نداشتند.
بهگزارشمهربهنقلازپژوهشکدهپولیوبانکی،محمدرضاجمشیدیگفت:در
روزهای اخیر شاهد برنامه ها و جلســاتی درصدا و سیما بودیم که برخی تبلیغات
سوءعلیهبانکهاشدوادعاییمبنیبرخریدارزوسکهدردورانالتهاباینبازاراز
سویبانکهامطرحشدهاست.جمشیدیتاکیدکرد:هیچیکازبانکهایدولتی
یاخصوصییاصرافیاینبانکهادرخریدارزیاسکهدخالتینداشتند،زیرااسامی
تمامیخریدارانسکهوجودداردوعالوهبراینتمامخریدوفروشارزتوسطصرافی
هایبانکهانیزدرسامانهسناثبتمیشودوقابلبررسیاست.گفتنیاستبرخی
رسانههانیزگزارشهاییمبنیبردخالتداشتنصرافیهایمتعلقبهبانکها
در تالطمات اخیر منتشر کردند که منبع موثقی ندارد اما در فضای مجازی دست
به دست می شود .این در حالی اســت که برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل
محدودیتهایتحریمیاخیراصالامکانجابهجایییااحتکارارزتوسطصرافی
هابهویژهصرافیهایوابستهبهبانکهاییکهمتعلقبهنهادهاینظامیهستند
دردبییاجایدیگریدرخارجازکشوروجودندارد.
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كاشبستنیروبراشگرفتهباشه!
ویدئویی کوتاه و احساسی
از دوران دفــاع مقدس در
توئیتر بــه شــکــل وسیعی
بازنشر شد که در آن بچه ای
از پدر رزمنده اش که در حال
خداحافظیباخانوادهاشاستتقاضای بستنیمی
کند .این در حالی است که ادامه این فیلم مشخص
نیستومعلومنمیشودکهپدرتوانستهبرایفرزندش
بستنی بخرد یا نه! کاربران زیــادی نوشته بودند:
«كاشقبلازرفتن،اينبستنیروبراشگرفتهباشه».
کاربری نوشت« :دیدن این فیلمها این روزها خیلی
سخت تره ،این ها مخلصانه رفتند  ،کاربر دیگری
نوشت« :امروز هم پدرانی داریم که نمی دونیم وقت
میکنندبرایبچههاشونبستنیبخرندیافقرفرصت
نمیده».کاربریهمبازبانشعرحرفهایشراگفتهو
نوشتهبود«:شماحماسهسرودیدومابهنامشما/فقط
ترانه سرودیم و نان درآوردیم /برای اینکه بگوییم با
شما بودیم /چقدر از خودمان داستان درآوردیم /و
آب های جهان تا از آسیاب افتاد /قلم به دست شدیم
وزباندرآوردیم»...

تالش برای معافیت از سربازی بازیکنان تیم ملی
فوتبال
در حالی که با معافیت بازیکنان تیم ملی حاضر در جام
جهانی موافقت نشده بود رئیس فدراسیون فوتبال
اعالمکردهمهبازیکنانتیمملیفوتبالامیددرصورت
قهرمانی در آسیا از خدمت سربازی معاف میشوند.
کاربری با حمایت از این طرح نوشت« :واقعا کار خوبیه
ومیتونهانگیزهخوبیباشهبرایبازیکنهایتیمتابعد
از سال ها تیم کشورمون رو قهرمان آسیا کنن ».کاربر
دیگری هم ضمن انتقاد از این خبر نوشت« :کجایند
اونایی که بــرای سهمیه خانواده شهدا ،جانبازان و
ایثارگران که جونشون رو کف دست گرفتند و از این
میهن دفاع کردند یقه پاره می کردند که چرا بهشون
سهمیه میدن چرا حاال ساکت نشستن و در مورد این
طرح به به چه چه می کنن ما نمی گیم با این سهمیه
موافق نیستیم ولی میگیم سهم اونایی که جونشون
روبدونهیچمنتیبرایآسایشمادادنیادموننره»

2.8 M

641.5

ایرانیمیمیردوانتنمیگیرد!
عکس گویای همه چیز هست البته از این دست عکس
ها ،حتما زیاد در شبکه مجازی دیده اید اما این عکس
بازنشر بیشتری شد .این احتمال وجود دارد که در
ضمیرناخودآگاههرایرانییککمپیننهبهوانتوجود
دارد.کاربرینوشت«:خببندهخدادارهدوزارتویاین
خرابی بازار کاسبی میکنه مجبوره میفهمی مجبوره»
کاربر دیگری نوشت« :کاش به جای این کمپین «نه به
وانت»کمپین«نهبهدروغ»«،نهبهمردمآزاری»داشتیم».

دست فروشی پدر شهید مدافع حرم
عکسباالدرحالیموردتوجهقرارگرفتکهخبرنگاری
آن را برای اولین بار در اینستاگرامش منتشر کرد و
برایشنوشت«:پدرشهیدمدافعحرممرادعباسیفردر
کنگاور (درحال دستفروشی درکنار خیابان) آقایون
همفرزندانشاندراروپاوآمریکادرحالتحصیلهستند
که فردا بیان مسئول ما بشن!» کاربری نوشت« :بمیرم
برای خانواده های شهدا که چه غم های سنگینی را
تحمل کرده اند تا ملت آرامش ببیند وپیشرفت کند اما
صد افسوس که اختالس عده ای اجازه نداده و نمی
دهد ».کاربر دیگری نوشت« :برخی آقازاده های پر رو
وطلبکارکارشانبهجاییرسیدهکهبگنجانراهربی
سروپاییداردماپولشرودادیم».

432.1

غر نزن لذت ببر!
عکسی از سوئد منتشر شد که در آن ایستگاه مترو پر
آب شده ای بر اثر سیل را نشان می دهد که مردم آنرا
تبدیل به استخر کردند و در حال شنا و تیوب سواری
هستند .کاربران زیادی دربــاره این عکس نوشتند:
«اینم یه نوع اعتراض به مشکالته ،به جای اینکه غر
بزنندارنازشرایطبهوجودآمدهلذتمیبرن»کاربری
نوشت« :خوشبه حالشون گل و الی توخیابوناشون
رو نمیگیره و میشه تو آب حاصل سیل و بارون شنا
کرد اینجا کل آبی که جاری میشه گل و الیه» کاربر
دیگری نوشت« :اینا هم اگه نرخ های دالر متفاوت
داشتن اینقدر خوش نبودن» کاربری هم به نوعی از
ارز مسافرتی انتقاد کرد و نوشت « :بابا اینا که همشون
ایرانیایی هستن که با نرخ دولتی ارز گرفتن و دارن
اونجا کیف میکنن و اال هیچ کسی توی سیل اینجور
کارارونمیکنه»

841

خفت گیر ضایع کن!
همین چند روز پیش بود که
یــک ویــدئــو از زورگــیــری در
اهواز منتشر کردیم که بیشتر
کــاربــران بــا فــرد مالباخته
هــمــدردی کــرده بــودنــد و از
وقاحت زورگیر شاکی بودند .امروز اما ویدئویی را که
مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته است ،
می توانید ببینید که در آن روشی برای ضایع کردن
خفتگیرها را نشان می دهد .کاربری زیر این ویدئو
نوشت« :خوبه که روش های مقابله با زورگیرا و باج
گیرا رو توی تلویزیون بهمون آموزش بدن تا بدونیم در
مقابلشونچیکارکنیم».
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