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آن روی سکه تحریم های آمریکا
بخشیازتحریمهایآمریکاعلیهایراندرحالیازامروزدوباره
بهحالتقبلازبرجامبازمیگرددکهقطعاراهکارهایمقابلهبا
آنازمدتهاپیشموردبحثوبررسیکارشناسانومسئوالن
بوده اســت  .اما آن چه در این میان جدای از این بحث ها قابل
توجه اســت و به عبارتی از منظری دیگر دربــاره تحریم ها می
توان به آن نگریســت «فرصت های ایران به واسطه این تحریم
ها» اســت .مرکز پژوهش های کنگره آمریکا در گزارشــی که
در 11می ســال 21( 2018اردیبهشــت ماه سال)1397
و به فاصله سه روز پس از اعالم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از
برجاممنتشرکردهاست،بهراهبردهاییکهایرانمیتواندپس
از بازگشت تحریم های آمریکا دنبال کرده و درپی آن با تحریم
هامقابلهکند،اشارهمیکند.ازنظرنویسندهاینگزارش«کنز
کاتزمن»کهمتخصصمسائلخاورمیانهاستوسابقهنگارش
گزارش های پژوهشی دیگری درباره توافق هسته ای ایران را
نیزدرکارنامهخوددارد،اعمالمجددتحریمهافرصتهاییرا
برایاقتصادایرانفراهممیآوردکهدرصورتاستفادهبهینه
ازآنهاجمهوریاسالمیمیتواندبهبازسازیاقتصادخودو
حرکتبهسمت«اقتصادمقاومتی»اقدامکندوبنابراینتحریم
آمریکادراینحالتمیتواندموجبایجادمنافعبالقوهایبرای
اقتصادایرانشود.در یادداشتپیشروبهمنافعوفرصتهای
بالقوهتحریماقتصادیبرایایرانازمنظرسیاستهایکلی
اقتصادمقاومتیپرداختهمیشود.
 )1افزایشصادراتغیرنفتی
بنا براینگزارش،صادراتغیرنفتیهماکنونحدوددوسوم
درآمدالزمبرایتأمینوارداتکاالهاوخدماتایرانرافراهم
می آورد که با افزایش تولید و صادرات این محصوالت میزان
منابع مالی صادرات نفتی که باید برای تامین واردات کاالها
و خدمات صرف شود ،کاهش یافته و درآمدهای دولت ایران
در حدود 22درصــد افزایش خواهد یافت .شــاید مهم ترین
اثری که کاهش صادرات نفتی ایــران می تواند برای اقتصاد
کشورداشتهباشد،ارتقایتولیدوفروشمحصوالتیازقبیل
مواد معدنی ،ســیمان ،کــود اوره و دیگر کاالهــای صنعتی و
کشاورزی پایه است.ریچارد نفیو معمار تحریم های ایران در
کتاب «هنر تحریم ها» به نتایج اعمال فشار تحریم ها در حوزه
صادرات نفت خام در ســال 2012و 2013اشــاره و اذعان
میکندکه«اینتحریمها بهتوسعهبخشهایغیرنفتیایران
به ویژه بخش سیمان منجر شد و این توسعه کمک کرد دولت
ازبرخیآثاردفعیتحریمهاینفتیمصونبماند،زیرادولت
تالش کرد فرصت های جدیدی را در بــازار برای محصوالت
تحریم نشده خود پیدا کند .عم ً
ال ایران توانست حضور خود و
کاالهایغیرنفتیاشدراینبازارهارابهصورتمستقیمبراثر
تحریمهاافزایشدهد؛یعنیتحریمهاییکهتواناییاینکشور
برای صادرات یک کاال را محدود کرده بود به توســعه توانایی
ایراندرکاالهایدیگرانجامید.پساینجاباالترازنشاندادن
استقامت،ایرانتوانستهبودازتوفانتحریمهانیزبگریزد».
 )2افزایــش فروش فــراورده های نفتی (پتروشــیمی) و
میعاناتگازی
طبق بررســی های این گــزارش ،ایران فروش فــراورده های
نفتیخودمانندپتروشیمیهاومیعاناتگازیراافزایشداده
اســت .گاز طبیعی که از مخازن گازی اســتحصال میشــود
عمدت ًاحاویحجمقابلمالحظهایمیعاناتگازیاست.این
محصولبهشیوههایمختلفقادربهتبدیلگازوئیل،بنزین،
نفت سفید ،سوخت جت و ...اســت .در مقایسه با پاالیشگاه
نفت خام ،در پاالیشگاه میعانات گازی ،فرایندهای تبدیلی و
پاالیشی کمتر است ،بنابراین هزینه سرمایهگذاری آن نصف
هزینهسرمایهگذاریپاالیشگاهنفتخاماست.این محصول
به دلیل داشــتن ارزش حرارتی باال از اهمیــت قابل توجهی
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ای که حریمت به َم َثل کهرباست

زیارت ،تجدید عهد است؛ عهدی که باید با ولی خدا ببندی و
به یاد بیاوری که دل ،صاحبی دارد که با یادش آرام میشوی
و دوری از او ،بیقــرارت میکند .اینجا مشــهد اســت؛ محل
شــهادت؛ میعادگاه عاشــقانی که از دور و نزدیک ،رنــج راه را
به عشــق دیدار هموار کردهاند و سبد ســبد نیاز را به مهمانی
اهــل راز آوردهاند .چشــم زائران کــه به طلعــت نورانی گنبد
طالیی سلطان ســریر ارتضاء روشن میشــود ،قلبها تندتر
می زند و قطرات داغ اشک اســت که چهرهها را در مینوردد
و آن وقــت ،دلها َپر میکشــد به ســوی حریم بهشــتیات ،یا
علی بن موسی الرضا(ع) .زیارت در فرهنگ دینی ما ،تنها راه
پیمودن جسمانی نیست؛ راه را به دل طی کردن هم هست.
زائر مسیر عشق ،به دل راه میپیماید ،نه به پا و اینگونه است
که در وجود آنکه به پابوسی معشــوق آمده ،درد پا و خستگی
تن ،بیمعنا و بلکه شــیرین و جان بخش اســت .زائــر که وارد
صحن ُمص ّفا میشــود ،بر خوان پرنعمتی مینشیند که رقت
قلب و شــوق توبه از گناهان ،کمترین نعمت آن است؛ اینکه
در کنار عبد صالح خدا و ولی او ،بنشینی و بخواهی که برایت
آمرزش بطلبد؛ خدا را به آبروی او و فرزندان و پدران طاهرش
ســوگند دهی که از عصیانهایی که به پیــروی از نفس اماره
مرتکب شدهای ،درگذرد .در آن فضای وصف ناپذیر ،صدای
هق هق گریههای بیامان و انگشتانی که اشکها را از چهره
پاکمیکند،زیباترینجلوهبرکتیاستکهازخوانپرنعمت
زیارت ،نصیب زائر شده است .امروز در مشهد توس ،در حریم
حرم غریبالغربا ،محشری برپاست؛ آنجا که خاکش مهبط

برای صادرات برخوردار اســت ،بــه گونهای که صــادرات آن
میتواند هزینه ســرمایهگذاری اولیه یک پاالیشگاه گازی را
در ظرف مدت زمان کوتاهــی برگرداند.بندهــای  13و 15
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربه پذیری
درآمدحاصلازصادراتنفتوگازازطریق افزایشصادرات
محصوالتپتروشیمیوفراوردههاینفتیوهمچنینافزایش
ارزشافزودهازطریقتکمیلزنجیرهارزشصنعتنفتوگاز
اشــاره دارد و ارتقای تولید و فروش میعانــات گازی می تواند
ضمنتولیدارزشافزودهمضاعفبرایاقتصادکشور،گامی
درجهتمقابلهباتحریمهایآمریکاباشد.
)3اجرایسیاستجایگزینیوارداتوارتقایتولیدملی
بنا به یافته های این گزارش تحریم ها باعث می شــود برخی
ازتولیدکنندگانایرانیاقدامبهافزایشتولیدداخلیبرخی
کاالهابهعنوانجایگزینیبرایوارداتکنند.اینروندتوسط
اقتصاددانانایرانیورهبرجمهوریاسالمی،کهمدتهاست
معتقد است ایران باید «اقتصاد مقاومتی» را که کمتر وابسته
به واردات و سرمایه گذاری خارجی اســت ،ایجاد کند ،مورد
تأکیدوتأییدقرارمیگیرد.عالوهبراین،برخیازوجوه ومنابع
خصوصیصرفسرمایهگذاریدربورساوراقبهادارتهرانو
داراییهایفیزیکیخواهدشد.هرچنداینروندبهطورکلی
برایطبقه بادرآمدباالیشهریمؤثراست.
)4خصوصیسازیوورودنهادهایشبهدولتیبهاقتصاد
در طول چند سال گذشته ،بخشی از شــرکت های دولتی به
نهادهایشبهدولتییاخصوصیواگذارشدهاستکهبرخی
از آن ها با عنوان شــرکت های هلدینگ ،بنیادها یا گروه های
سرمایهگذاریشناختهمیشوند.براساساطالعاتسازمان
خصوصیسازی،حدود 120سازمانونهادخصوصیوجود
دارد که بخش قابل توجهی از تولیــد ناخالص داخلی ایران را
تشــکیل می دهند.حرکت به سمت مردمی ســازی و اجرای
سیاستهایکلیاصل44یکیازضرورتهایتحققاقتصاد
مقاومتیاست.ازمنظررهبرانقالباقتصاددولتیجوابنمی
دهد و باید بخش خصوصی را وارد میدان و از آن حمایت کرد.
البتهورودبخشخصوصیبهعرصههایمختلفبایدبانظارت
و سیاست گذاری دولت همراه باشد تا او ًال موانع بر سر ورود و
فعالیتبخشخصوصیبرطرفشودوثانی ًاحمایتهاومشوق
هایالزمدرجهترشدوپیشرفتآنفراهمشود.
)5ایجادمحدودیتبروارداتکاالهایلوکس
برای تامیــن منابع ارزی مــورد نیاز واردکننــدگان کاالهای
ضروری ،باید واردات کاالهای لوکــس مانند خودرو یا تلفن
همراه را کاهش دهیم .این نکته از این رو ضروری است که ما
تجربهمعکوساینچنیناقدامیرادرهنگامهاوجتحریمهاو
بحرانارزیکشوردرسال  1391شاهدبودیم.ریچاردنفیو
در کتاب «هنر تحریم ها» نشان می دهد که آمریکا چگونه در
عینتحریماقالممختلف،وارداتکاالهایلوکسراازتحریم
مستثنا کرده تا به احســاس اجتماعی تحریم شدگی بیشتر
دامن بزنــد و در عین حال منابع ارزی کشــور کــه باید صرف
نیازهایضروریشود،بههدربرود.
) 6اصالحنظامپرداختیارانهدولتی
فرصت اصالح ســازوکارهای هدفمندی یارانــه ها می تواند
به عنوان فرصتی در جهت بهبود وضعیت خانوارهای ایرانی
تلقیشود.زیراباشناساییافرادنیازمندواقعیمیتواناو ًالدر
هزینههایهدفمندییارانههاصرفهجوییکردوثانی ًامصارف
حاصلازآزادسازیحاملهایانرژیرابرایحمایتازتولید
داخلی بــه کار گرفت.در مجمــوع با توجه به آن چــه که مرکز
پژوهش های کنگــره آمریکا بدان اذعان کــرد می توان گفت
تحریمهادرعیناینکهتهدیدیاستکهدرصورتعدماتخاذ
راهبردهای مناســب برای مقابله با آن ،می تواند آسیب های
زیادیبرایاقتصادکشورداشتهباشد،ازسویدیگرفرصتی
اســت که می توان با تکیه بر آن ،برخی اصالحات اساســی و
بازسازیاقتصادیکهدرصورتفقدانشرایطتحریمیبدان
توجهینمیشد،پیگیریکرد.
شرایط تحریم قطعا وضعیت مناســبی نخواهد بود و فشارها
و چالش هایــی را بــرای اقتصاد ما ایجــاد خواهد کــرد اما آن
چه بدیهی اســت اگر نتوانیم از اندک فرصت های موجود در
دل تحریم ها اســتفاده مناســب را ببریم این فشارها تاثیرات
دوچندانیرابرجاخواهدگذاشت.
فرشــتگان اســت و حریمش ،مصفا به قدوم زائران؛ آنجا که
عاشقان ،دل را به قربانگاه معشــوق آوردهاند .امروز در حریم
پاک علی بن موســی الرضا(ع) ،مهمانی است .تو نیز اگر مرد
راهی ،بســم ا . ...در زیارت ،معرفت امام(ع) نیز شرط است؛
چنانکه حضرت ثامنالحجــج(ع) ،در حدیثی که شــیخ حر
عاملی آن را در جلد ســیزدهم کتاب شریف «وسائل الشیعه»
نقلکردهاست،شفاعتشانرابهزائریمخصوصکردهاندکه
أح ٌد
زارنی َ
ایشانرابامعرفتبهحقشانزیارتکردهباشد«:ما َ
بح ّقی إ ّ
ال ُش ِّ
عت ِ
یام ِة» و معرفت
ــف ُ
ِمن أولیِائی عا ِرفا َ
فیه َی َ
وم ال ِق َ
به زیارت ،ممکن نیســت ،مگر آنکه زائر ،افــزون بر مقدمات
زیارت،درحدخودباسیرهامام(ع)آشناباشدوبکوشدتاابعاد
مختلفآنرادرزندگیفردیواجتماعیاش،پیادهکند.یکی
از راههای کسب معرفت ،خواندن ترجمه زیارت نامه و تدبر در
معنایآناست.ثمرهمعرفتبهمقامامام(ع)،افزایشعالقهو
محبتنسبتبهاوست؛کیستکهدرظلمتشب،نورراببیند
و سراسیمه ،به سوی آن نشتابد و از فیض آن بهرهمند نشود؟
از بزرگی نقل اســت که فرمود :زیــارت امام رضــا(ع) را قلبی
انجام بدهید؛ هنگام ورود به حریم حرم ،اذن دخول بخوانید؛
بهادایصحیحلفظعربیاکتفانکنید؛بلکهدرپیفهممعنای
کلماتیباشیدکهبرزبانمیرانید.هنگامیکهباخواندناذن
نین».سفارش
بس ٍ
المآ ِم َ
دخول،حالزیارتیافتید؛« ُا ْد ُخ ُلوها َ
شده است که هنگام زیارت ،آرام باشید و از تندخویی و ایجاد
مزاحمت برای دیگــران ،بپرهیزید .مرحوم آیــتا ...بهجت،
ضمن سفارشهایی درباره آداب زیارت امام رضا(ع) ،فرموده
است«:عمل کنیم به هر آنچه که میدانیم؛ احتیاط کنیم در
آنچهخوبنمیدانیموباعصایاحتیاطحرکتکنیم».یکی
ازبهترینزیاراتیکهدقتدرمعناومفهومآن،درمعرفتمقام
امام(ع)برایزائرمؤثراست«،زیارتجامعهکبیره»استواین
زیارت،زیارتیاستمنسوببهامامدهم،امامهادی(ع)کهآن
را به موسی بن عبدا ...نخعی تعلیم فرمود .این زیارت شریف،
افزون بر ابعاد معنوی و جایگاه الهی امام(ع) ،نقش اجتماعی
حضور امام(ع) در جامعه را هم به زائران یادآوری میکند و در
واقع،ثمرهیادآوریآن،همانتجدیدعهدزائراستباولیخدا.

بسته سیاستگذاری ارز2نرخی باز شد

تعمیق بازار ثانویه ،بازگشت
صرافی ها

ادامه از صفحه اول.../اگرچه جزئیات بســته جدید به مرور
اعالم خواهد شــد اما بر اســاس گزارش پایگاه اطالع رسانی
دولــت  ،مفاد اصلــی این بســته که شــب گذشــته در توصیف
تصمیمات جلســه عصر یک شــنبه هیئت وزیران منتشر شد،
عبارتانداز:تامین ارز کاالهای اساسی به نرخ رسمی :ارز
کلیه کاالهای اساســی و دارو به نرخ رســمی تأمین می شود.
وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف شــد فهرست کاالهای
مذکوررابازنگریوبهروزرسانیکردهونظارتالزمرابهمنظور
حصولاطمینانازتوزیعکاالهایاساسیوداروبرمبناینرخ
رسمیاززمانورودکاالتاعرضهآندرشبکهخردهفروشی(از
تأمین،پخش،توزیعورسیدنبهدستمصرفکننده)بهعمل
آورد.فعالیت صرافی ها برای ارز خدماتی و مســافرتی:
همچنینکلیهصرافیهایمجازمیتواننددرچارچوبانجام
معامالتخردبهخریدارزبهصورتاسکناسبارعایتمقررات
ارزی ،به ویژه مقررات مبارزه با پول شویی اقدام کنند .فروش
ارز توســط صرافیهای مجاز صرف ًا بابت مصــارف خدماتی و
مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و
مستنداتالزمامکانپذیرخواهدبود.بهاینترتیببهنظرمی
رسدپرداختارزمسافرتیبانرخرسمیمتوقفونرخآزادبهاین
منظورلحاظشود.جواز ورود ارز به کشور توسط اشخاص
حقیقــی و حقوقــی :ورود ارز به صــورت اســکناس و طال به
داخلکشوربدونمحدودیتمطابقباضوابطومقرراتبانک
مرکزیتوسطاشخاصحقیقیوحقوقیمجازاستوواردات
طال به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق،
عوارضقانونیومالیاتبرارزشافزودهمعافمیشود.تزریق
ارزهای غیرنفتی به بازار ثانویه:دراینبندکهشایدبتوانآن
رامهمترینبنداینبستهجدیدارزیتوصیفکرد،آمدهاست:
تأمین ارز برای واردات بقیه کاالها در بــازار دوم ارز از محل ارز
حاصلازصادراتکلیهکاالهایغیرنفتی(بهویژهفراوردههای
نفتی ،گاز طبیعی ،پتروشــیمی ،محصوالت فوالدی و فلزات
رنگی) و خدمات تأمین می شــود .معامالت در ایــن بازار بین
صادرکنندگانوواردکنندگانازطریقبانکهاوصرافیهای
مجاز صورت میگیــرد و نرخ ارز در این بازار براســاس عرضه و
تقاضا به دست میآید .این نرخ ،به نحو مناسب ،به عنوان نرخ
آزادارزاطالعرسانیمیشود.صادرکنندگانبایدتعهدالزمرا
برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور
بسپارند.بسیاری از کارشناسان پیشــتر اعالم کرده بودند که
ورودارزحاصلازفعالیتهایصادرکنندگانبزرگبهاینبازار
وهمچنینقائلنشدنسقفوکفبرایتعیینقیمتناشیاز
مکانیسمعرضهوتقاضاضامنموفقیتاینبازارخواهدبودکه
به نظر می رسد در سیاســت جدید ارزی دولت این مالحظات
رعایت شده است  .گفتنی است بازار ثانویه محلی است که در
آن عرضه کنندگان و متقاضیان ارز می توانند ســفارش های
خودراباانجاممقدماتیثبتکردهوبهمعاملهارزبپردازند.این
بازارهماکنونهمطبقدستورالعملوزارتصنعتفعالاست
وبااینتصمیمعملکردآنواقعیشدهورونقبیشتریخواهد
گرفت.جواز دریافت سپرده ارزی توسط بانک مرکزی:
بانکمرکزیجمهوریاسالمیایرانهمچنینمجازاستبه
دریافتسپردهارزی(بهصورتاسکناس)ازاشخاصحقیقی
و حقوقی به واسطه بانکهای عامل اقدام کند .بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ضمن جذب سپردههای فوقالذکر،
مجازخواهدبودحسبتشخیصخودبهتعییننرخسودارزی
وپرداختسودمتعلقهبهسپردههایمزبوروهمچنینکارمزد
بهبانکهایعاملعملکند.
▪همتی:درنرخبازارثانویهارزدخالتینداریم

در همین حال عبدالناصر همتــی ،رئیس کل بانک مرکزی،
درگفت وگوی ویژه شبکه  ۲سیماگفت :بازار ثانویه باید باز و
عمیق شود .شرایط اقتصادی ما خوب است ولی تصمیمات
غلط برای ما مشکل ایجاد کرده است .به گزارش عصر ایران،
وی افزود:کاالهای اساســی و دارو با ارز دولتی تامین خواهد
شــد .وزارت صمت ،بهداشــت و درمــان و کشــاورزی موظف
شــدند کاالهای گروه اول را معرفی کنند .این بازار نیســت.
بلکه تا پایان فروردیــن ۹۸نرخ ارز این کاالهــا ۴۲۰۰تومان
خواهد بود .زنجیره تامین و توزیع هم به طور دقیق توسط آن
وزارتخانههارصدخواهدشدووزراتضمینکردهاندکهنرخها
دراینقسمتباالنرود.رئیسجمهورگفتهاندروزانهنرخاین
کاالها را رصد می کنند.رئیس کل بانک مرکزی افزود:بازار
دومعمقزیادیخواهدداشت.دردورقبل ۲۰درصدصادرات
در این بازار بود که کال ۴۰۰میلیون دالر در این بازار آمد! غیر
از کاالهای اساسی و ضروری همه کاالها در این بازار خواهد
آمد .در نرخ دخالتی نخواهیم کرد .ولی این بازار را به صورت
شــناور مدیریت خواهیم کرد .همتی با تاکید بــر این که ما به
التفاوتارزپاالیشگاههاراازآنهامیگیریم،افزود:هرچیزی
نرخ ترجیحی و دستوری باشد رانت ایجاد خواهد کرد ما می
خواهیمکارراشفافکنیم.

پرونده مشایی به دادگاه
انقالب ارسال شد
رئیسکلمحاکمانقالبگفت:پروندهرحیممشاییبهدادگاه
انقالبارسالشد.بهگزارشباشگاهخبرنگاران،عباسپوریانی
رئیسکلمحاکمانقالبروزگذشتهدرحاشیههمایشحقوق
بشروکرامتانسانیدربارهآخرینوضعیتپروندهمشاییاظهار
کرد:اینپروندهبهدادگاهانقالبارسالشدهاست.

ایسنا -معاونارتباطاتواطالعرسانیدفتررئیسجمهوریدرتوئیتینوشت:رئیسجمهوردوشنبه(امشب) 15مرداددرحدودساعت 21:40ازشبکهاول،شبکه
خبرورادیوسراسریبهصورتزندهبامردمعزیزایرانگفتوگوخواهدکرد.پرویزاسماعیلیدرادامهاینتوئیتنوشت:ازپاسخبهترامپوروابطخارجیتاارزوگرانیو
راهحلمشکالتاقتصادینکاتتازهایخواهیمشنید.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• لطفا فکری برای گران شدن شیر کنند از هفته
قبل تا  13مرداد دو بار گران شده یعنی شیر 1600
تومانی به مبارکی شد  2200تومان.
••قبض تیرماه ،مکالمه  5000تــومــان ،خدمات
مبتنی بر محتوا  12400تومان که جدیدا مخابرات
به قبض ها اضافه کرده است .لطفا در این باره از
مخابرات توضیح بخواهید.
•• منزل یکی از آشنایان بودم شوهر هشتاد ساله اش
زنان ماهواره ای را با زن خود مقایسه می کرد و مدام
تعریف و تمجید می کرد از ظاهرشان و خجالت هم
نمی کشید که خانمش او را برای خرید نان صدا زد!
••لطفا قــوه قضاییه اگــر واقعا انقالبی هستند با
مــفــســدان اق ــت ــص ــادی در هـــر پــســت و مــقــامــی
برخوردجدی کنند.
••قابل توجه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
آیا یادتان هست که در کــوران مناظرات انتخاباتی
مرتب می گفتید که مردم عزیز یادتان هست در زمان
دولت قبل (احمدی نژاد) هر لحظه قیمت کاالها باال
می رفت خب آن زمان تحریم نفتی و بانکی و شورای
امنیت باالی سر ملت بود ولی االن که هنوز تحریم ها
شروع نشده لطفا به ملت جواب دهید.
••همسرم یک پراید مدل  82دارد که با همان هم
قسط بانکی می دهیم در ضمن سه فرزند هم داریم
چرا دولت فکری به حال گرانی نمی کند.
••کسی بر کارت پارک های شهرداری نظارت می
کنه روز چهارشنبه  25هزار تومان شارژ کردم و با
این که پنج شنبه و جمعه بجنورد نبودم امروز زده 3
هزار تومان بدهی و دیشب پیامک کسر شارژ آمد.
••این چگونه ممکن است ایرانی که در جنوب غرب
آسیاست عضو پیمان اقتصادی کشورهای جنوب
شرق آسیا موسوم به آسه آن شود؟!
••در تاریخ ششم خــرداد بسته پستی خرید کاال از
دیجی کاال از اداره پست شهرستان جاجرم دریافت
کردم که متاسفانه کاالی خریداری شده داخل آن
وجود نداشت با گذشت بیش از دو ماه هنوز اداره
پست و دیجی کاال پاسخ گو نیست.
••همه دیدند که ضربه وریا غفوری عمدی نبود ولی
بعضی ها نمی دونم مرض دارن که صد در صد لنگی
هم هستند از روی غرض ورزی یه چیزی می بافند.
پیامک قرمزها را زود چاپ می کنی اینم چاپ کن لطفا.
••شهرداری باید به رفتگران بگوید تا پالک خانه
هایی را که روز زباله خــود را بیرون می گذارند
یادداشت کنند و به مسئوالن بدهند تا جریمه شوند!
واقعا چرا بعضی ها بی فکرند رفتگران گناه دارن.





روزنامه خراسان
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طرح معادله ای عجیب توسط رشیدپور!

برنامــه صبحگاهــی و
پرمخاطب حاال خورشــید
صبــح دیــروز معادلــه ای
خاصمطرحکرد.رشیدپور
با انتشــار متن سوگندنامه
دریافتحقشهروندیآمریکاگفت«:درقسمتیاز
اینمتننوشتهاستمناسلحهبهدستمیگیرمو
از آمریکا دفاع می کنم ».حاال سوال این است ،اگر
مسئولی ،حاال مسئول نه حتی فرزندش شهروند
آمریکا باشد و این سوگندنامه را امضا کرده باشد،
چه طور مــیخواهنــد از منافــع ملی مــا حمایت
کننــد؟» کاربری بــا اســتفاده از چندین شــکلک
خنــده در این باره نوشــت« :در ایــن معادله تعداد
مجهوالتزیادشدوبههیچوجهقابلحلنیست!».
کاربر دیگری نوشت« :کاش ترامپ اسامی همین
مســئوالنی را که فرزندشــان اقامت آمریــکا دارد
منتشرکندتاتکلیفمانباآنهامشخصشود».

خراسان رضوی

صفحه3

کمینمرگدرجادهخوابآور
خراسان رضوی

صفحه7

عمر زندگــی کوتــاه اســت و هرچــه قدر بیشــتر به
یکدیگر توجه کنیم ،پشــیمان نخواهیم شــد .یکی
از پربازدیدترین پســت ها در شبکه های اجتماعی
مربوط به جدیدترین آمار مرگ و میرها در دنیاست
و یک توصیه اخالقی بــه همه دارد .طبــق یک آمار
رســمی ،در هر  ۳ثانیه یک نفــر در دنیا مــیمیرد و
یکــی از این ۳ثانیههــا ،نوبت ما یا یکــی از عزیزان و
اطرافیان ماســت .جالب تر این که در همین مدت
تقریبا10ثانیهایکهاینجمالتراخواندید 3،نفر
فوتکردند.کاربرینوشت«:بیاییدقولبدهیمکه
کسیرونرنجونیم،قلبیرونشکونیم ،شاید 3ثانیه
دیگههمهچیبرامونتمومشه».

بی احترامی نماینده به موکالنش؟

صحبت های یــک نماینده
مجلــس در میزگــردی کــه
از شــبکه یک پخش شــد با
واکنشهایمنفیکاربران
شــبکه هــای اجتماعــی
روبه رو شــد« .غالمرضا کاتــب» در کلیپی تقطیع
شدهازیکبرنامهمیگوید«:قانونمشخصاست
وقانونگذارهممشخص.بعدبعضیهامیگویند
که ملت تشــخیص بدهــد .ملت چه حرفیــه؟ اگر
ملت تشخیص می داد که ملت می آمد در مجلس
تصمیم می گرفت ».کاربری در این باره نوشــت:
«آقای کاتب ،همین ملتی که شــما می گویید چه
کاره هســتند ،رای دادنــد و االن شــما در مجلس
نشســته اید .واقعا ممنون که به نقــش ملت واقف
هستید!»کاربردیگریهمنوشت«:حرفشبهطور
کلیدرستهوواقعابایدکارشناسهاوخبرههانظر
بدهندالبتهکهنحوهبیانشاصالخوبنبودضمن
اینکهبایدیادمونباشهاینفیلمتقطیعشده»

شناساییاصلیترینواردکنندهخودرو!

می توانند مطالب مربوط به تیتر هــای زیــر را که در

کامیونداراندرسرباالیی
نوساناتارزی

رابطهخواندناینپستومرگ 3نفر!
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شمالی  ،خــراســان جنوبی و سیستان و بلوچستان

 www.khorasannews.comمطالعه کنند.

@ Khorasan_farsi

@ Khorasannewspaper

معادلهدوتابعیتیهاوشناساییاصلیترینواردکنندهخودرو!

مخاطبان روزنــامــه خــراســان در استان هــای خراسان

صفحه اول آمده است  ،در شماره امروز روزنامه خراسان

••آیا کسی ناظر بر عملکرد خودروسازان که عمدتا
دولتی هم هستند نیست؟ مردم با هزار دردسر پول
نقد فراهم می کنند و دو دستی تحویل خودروساز
می دهند امــا زمــان تحویل فقط وعــده سرخرمن
می شنوند و خودروهای تولید شده سر از بازار آزار
درمی آورد.
••همسر باردار من از ترس اخراج شدن ،مجبوره بره
سر کار ،درحالی که تو این روزای گرم روزی چند بار
دچار تهوع می شه تو اتوبوس و تو اداره ،با این وضعیت
عدم حمایت از بچه دار شدن افراد ،باید هم نرخ رشد
جمعیت سقوط کنه .کشورای دیگه چه حمایت هایی
می کنن و این جا چه بالهایی سر مادران باردار میاد.
هزینه های سرسام آور هم به کنار.
••به عنوان یک مشهدی از آقای شهردار مشهد بابت
حمایت از پدیده مشهد تشکر می کنم.
••وزیــر محترم صنعت و استاندار گرامی خراسان
رضــوی :کمبود کاالی اساسی نداریم و انبارها پر
است .ولی نگفتند با چه قیمت؟
••یکی از مشکالت عمده تصادفات و ترافیک سنگین
خیابان ها و جاده ها نبود خط کشی مناسب و پر رنگ
معابر است برخالف اظهار نظرهای مقام مسئول در
روزنامه خراسان این امر ناشی از آلودگی نیست بلکه
استفاده از رنگ نامرغوب مناقصه ای و نیروهای
غیرمتخصص و نــاوارد این بال را بر سر خیابان ها و
جاده ها آورده است.
••کشورما از نظر ثــروت هــای طبیعی گــاز ،نفت و
معادن حرف اول را می زند .مشکلی که االن اقتصاد
ما را فلج کــرده رانــت بــازی و فساد در بدنه بانک
مرکزی اســت که خواستن از آب گل آلــود ماهی
بگیرن.
••ایــن جــوانــان تحصیل کــرده کــه در ش ــورای حل
اختالف مشغول فعالیت هستند و حقوق ناچیزی
در حد دویست هزار تومان ماهیانه دریافت می کنند
خداپسندانه نیست.
••حدود  3ماه پیش در شرکت سایپا ،تیبای دوگانه
صندوقدار نقدی خریدم تاریخ تحویل حداکثر یک
ماه بعد بود که متاسفانه هنوز هم تحویل ندادند و
می گویند لوازمش را نمی دهند در تحریم هستیم
ولی دیروز دیدم تیبای دوگانه را نمایندگی ثبت نام
می کند .چرا؟
••بعضی افراد انگار تازه از خواب بیدار شدن و االن
دالر و طال و مسکن می خرند ســال  91رو به یاد
بیارین یک باره همه چیز گران شد و بعدش سال 92
و  93بازار مسکن برگشت و تاآخر  96توی رکود بود.

•• از شورای نگهبان و قوه قضاییه استدعا می شود،
در خصوص آن دسته از نمایندگان محترم مجلس
که عــاوه بر عمل نکردن به مسئولیت های شان
در قبال مردم و قانون ،بعضا وارد حوزه مسئولیتی
قوای مسلح شده و برخالف مصالح عمومی کشور،
اظهارات یا درخواست های غیرموجه از سران قوا
دارند ،مطابق موازین قانونی رسیدگی کنند و در
صورت لزوم راجع به تجدید صالحیت آن ها تصمیم
گیری مقتضی اتخاذ فرمایند.
•• چرا تورم کنترل نمی شه؟ فقر داره زیاد میشه و
فقر ام الفساده!
••احسنت به شهردار ورزش دوست مشهد که از فوتبال
حمایت کرد و باعث خرسندی جوانان ورزشکار شد.
به این می گویند مدیریت شهری توانمند که فقط به
فکر شهرسازی نیست بلکه به تمام مسائل فرهنگی و
تفریحی و دیگر خدمات توجه دارد.
••فدراسیون فوتبال باید جلوی فحاشی در ورزشگاه
ها را بگیرد آن هم با شدیدترین مجازات ها .فضای
ورزشگاه ها دیگر قابل تحمل نیست .باید تماشاگران
هر تیمی که فحاشی می کنند از سه دیدار خانگی
محروم شوند و در صورت تکرار ،جریمه دوبرابر شود.
••نظر هموطن دربــاره گزارشگر برنامه گــزارش 5
کامال صحیح است.
••من به عنوان یک فرهنگی می خواهم برای سن
بازنشستگی آمــوزش و پــرورش را استثنا نکنند
بگذارید جوان ها سرکار بیایند.
•• وضعیت بـــازار طــوری اســت کــه لـــوازم منزل را
هم احتکار می کنند خطر بزرگی اســت چــون در
سرنوشت جوانان دخیل اســت و سن ازدواج باال
می رود.
••کــاش تو مترو بــاالی سر کسانی که رو صندلی
نشستن می نوشتند که کدوم ایستگاه پیاده میشن
تا ما بدونیم بریم رو سر کدومشون بایستیم.
••جناب آقای همتی لطفا همتی بفرمایید سپرده
گــذاران توس فرزانگان را تعیین تکلیف کنید زیرا
شمشیر سیف نبرید.
••چه عجب یکی از برندگان خــودروی پــژو 206
آلبالویی برنامه خندوانه شبکه نسیم مشهدی بود!
••دکتری که در نسخه بیمارش زخم را ضخم می
نویسد خــود زخمی اســت بر پیکر نظام سالمت و
بهداشت کشور!
••چرا مسئوالن تعزیرات با گرانی غیرعادی کامپیوتر
و لپ تاپ برخورد نمی کنند؟ چرا از وضعیت بازار
گزارش تهیه نمی کنید؟

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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جدی شدن سربازی رفتن دخترها!

اظهارنظرهای«طیبهسیاوشی»عضو فراکسیون
حقوقی و قضایی مجلس درباره احتمال سربازی
رفتن دخترها ،با واکنش های متفاوتی در شبکه
هایاجتماعیمواجهشد«.سیاوشی»درقسمتی
ازیکمصاحبهگفته«:قرارنیستدختراندربخش
نظامیحضورداشتهباشند ».کاربریهمنوشت:
«اگــر هدفمند باشــه و واقعا یــک هنری بــه افراد،
آموزش داده بشه ،سربازی خوبه ولی این سیستم
فعلیکهانتقادهایزیادیبهشوارده».

درصفحهاینستاگرامیکیاز
بازیگران فیلمی منتشر شد
که فردی را نشان می دادکه
تعداد زیادی ماشین اسباب
بازیبهدنبالخودمیکشد
وزیر آن نوشــته بود« :عامل اصلی قاچاق خودرو به
کشورشناساییشداوبانفوذزیاددرتمامادارههای
کشور به راحتی خودرو وارد کشور می کرده ».این
ویدئو به سرعت بازنشر شد و کاربران زیادی درباره
آن نوشتند« :واقعا باید دونه درشت ها رو بگیرن نه
اینکهالکیچهارتااسمبگنوآدمگندههافراموش
شــن» کاربری هم از خود آقای بازیگــر انتقاد کرد و
نوشت«:آقای...بااینکهعکستومنهتنوپاریسو
کلیکشورخارجیبادستمزدهایآنچنانیداری
ولی دمت گرم .تونســتی همزات پنــداری کنی با
جامعهایکهدرونشداریزندگیمیکنی»

674.8

حمل شتر به روش مدرن!

انتشارگستردهتصویریازشتردرخودرویسواری
باعث واکنش هــای طنز زیادی از ســوی کاربران
شدهبود.هرچنداینعکسمتعلقبهایراننیست
اما کاربرهای ایرانــی این عکس را با نوشــته طنز
زیر منتشــر کردند« :خدایی هرکی این شتررو جا
کردهداخلاینخودرو،بایدپیداشکنن.اینآدم
میتونهتماممشکالتاینمملکتوحلکنه»
CMYK

