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 5الزام موفقیت بسته ارزی جدید
سرانجام یک شنبه شب با انتشار جزئیات بسته سیاستی ارزی جدید و توضیحات
رئیسکلبانکمرکزیدربارهاینبسته،نظامارزیکشورواردمرحلهجدیدیشد.
بهاینترتیب،تصمیم 22فروردینماهدرکمتراز 4ماهتغییرکردودولتبهالزامات
اگرچهمنفیاماگریزناپذیربازارآزادارزتنداد.بازارارزوسکهنیزکهچندروزیبود
روند نزولی در پیش گرفته بود ،این روند را با سرعت بیشتری ادامه داد .اکنون همه
منتظر اجرای این بسته سیاستی هســتند تا بازار ارز با سازوکاری منطقی و بر روی
نرخیقابلدفاعآرامگیرد.
اجرای موفق این بسته سیاســتی الزاماتی دارد که حتما باید از سوی دستگاه های
مسئولازبانکمرکزیتادیگراجزایدولتپیگیریشود:
 -1بازگشت به سیاست گذاری «ارز شناور مدیریت شده» :تجربه بحران ارزی سال
های 91و 97نشاندادکههرگاهدرسالهایقبلازآن،مدیریتبازارارزازسیاست
گذاری کالن درباره نرخ گذاری «شناور مدیریت شده» فاصله گرفته ،در سال های
بعد،ناچارمجبوربهپذیرشاقتضائاتبازارشدهاست.توضیحاینکهنرخارزاگرچه
کامالاثرگذاربرنرختورماستوباافزایشنرخارز،نرختورمنیزافزایشمییابد،اما
رابطهنرخارزوتورم،یکسویهنیستورابطهایمتقابلوجوددارد.افزایشنرختورم
که برایندی از افزایش نرخ کاال و خدمات در هر اقتصادی اســت ،موجب می شود تا
قدرترقابتپذیریکاالیداخلیدربرابرمحصولخارجی(وارداتی)تغییرکند.در
اینمیانافزایشنرخارزبهمیزانتفاوتتورمداخلیوجهانیمیتواند،قدرترقابت
کاالیداخلیرادربرابرکاالیخارجیحفظکند.اگراینافزایشهرسالوبهصورت
تدریجی در حد همین تفاوت تورم (کــه معموال در حدود  10تا  15درصد اســت)،
اعمالشود،هیچگاهشاهدجهشنرخارزودرنتیجهجهشنرختورمنخواهیمبود.
دولتنیزمیتواندازطریقمنابعارزیکهبهواسطهفروشنفتبهدستمیآورد،در
مواقعی که بازار دچار نوسان شدید می شود ،دخالت کند و با تزریق نرخ ارز ،بازار را
بهتعادلبرساند.بنابراینضروریاستکهسیاستگذار،آنچهراکهقانونبرنامه
ششم توسعه با عنوان «ارز شناور مدیریت شده» برای تعیین نرخ ارز مشخص کرده
است،درعملاجراکند.خوشبختانهصحبتهایدکترعبدالناصرهمتی،رئیس
کل جدید بانک مرکزی نشان دهنده این اســت که دولت سیاست تثبیت طوالنی
مدت و مصنوعی نرخ ارز را دنبال نمی کند .هــم از آن نظر که وی گفت نرخ4200
تومانبرایکاالهایاساسی،صرفاتابهارسالآیندهپابرجاستوهمازاینجهتکه
همتیاعالمکرد:تعییننرخترجیحیودستوریبرایارز،رانتوفساددرپیدارد.
 -2فاصله فسادزای نظام ارزی و بازار پر شود :تجربه بحران ارزی امسال نشان داد
که فرایند و زنجیره ارز از ابتدا که ثبت سفارش واردات است تا انتها که عرضه کاالی
وارداتی در بازار است ،چقدر آسیب پذیر و بی در و پیکر است! شکل گیری یک شبه
شرکتهایصوری،پاالیشنشدنواردکنندگان،معضلکارتهایبازرگانیاجاره
ای ،ارتباط نداشتن سامانه های وزارت صنعت ،بانک مرکزی و نهادهای نظارت بر
بازاربرایرصدنحوهتوزیعوقیمتگذاریکاالهایوارداتینشانمیدهدکهنظام
ارزی،نظامتجاریونظامتوزیعیکشورچقدربهمثابهجزایردورافتادهازهمعملمی
کنند .شرکت هایی که یک شبه تاسیس شده اند ،اقدام به ثبت سفارش می کنند.
آن هم از فرایند فاسد و معیوبی که اشــکاالتش در ماجرای واردات خودرو مشخص
شد.سپسارزبرایوارداتاختصاصمییابدوکاالواردمیشودوهمینکاالبدون
نظارت موثر در بازار با نرخی متناسب با ارز آزاد توزیع می شود .اکنون در شرایطی
که بســته جدید نیز ناگزیر از تداوم روند دو نرخی برای ارز است ،اصالح این چرخه
معیوبضروریاست.البتهرئیسکلبانکمرکزیبرمسئولیتمستقیموزارتخانه
هایدیگردرتعیینکاالهایمشمولارز 4200تومانوهمچنیننظارتبرفرایند
عرضهاینکاالهاتوسطهمهوزارتخانههاتاکیدداشت.نکتهمهمدیگریکهنبایداز
قلم انداخت این است که فرایند شناسایی و تایید شرکت های وارد کننده کاالهای
مشمولارز 4200تومانهمچنانمبهماست.بایدفرایندیشفافوعاریازفساد
درشناساییوتاییدشرکتهایمتقاضیارز 4200تومانشکلگیرد،چراکهقطعا
با توجه به فاصله ارز آزاد تــا ارز دولتی ،رانت خواران به انواع و اقســام ترفندها برای
دستیابیبهرانتارز 4200تومانیاقدامخواهندکرد.
-3پروژهناتمامشفافیتتکمیلشود:سومینالزاممهمدرمسیراجرایموفقبسته
نظارتی ،تکمیل فرایند شفافیت است .فسادهای تکان دهنده ارزی ماه های اخیر
زمانی شناسایی شد و عزم جدی برای برخورد با آن و اصالح روند فسادزای پیشین
شکل گرفت که مطالبه شفافیت مطرح شد .واقعیت این است که توزیع ارز4200
تومان،همچنانتوزیعرانتاست.توزیعرانتیکهگریزناپذیراست.اینرانتهمان
طور که گفته شــد ،هر رانت خواری را به تکاپو می اندازد .برای مقابله با فســادهای
احتمالی عرضــه ارز 4200تومان الزم اســت کــه فرایند ارزی و تجاری کشــور ،به
باالترینحدازشفافیتبرسد.بهاینترتیبکههرشرکتمتقاضیارز 4200تومان
ملزمبهانتشارسوابقفعالیتخود،اطالعاتمالیگذشتهخودوناموسوابقمدیران
خود شود .بانک مرکزی و وزارتخانه های متولی در فرایند تامین ارز نیز باید ملزم به
شفاف ســازی همه اقدامات خود شوند .باید مشخص شــود که چه میزان ارز به چه
شرکتهاییپرداختشدهاستوآنشرکتهانیزملزمبهارائهاطالعاتخوددربازه
هایکوتاهمدتبهسازمانحمایتوتعزیراتشوند.نکتهمهمایناستکهدسترسی
رســانه ها و عموم مردم به اطالعات شــفاف تخصیص ارز و همچنین دسترســی به
دیگرسامانههاییکهدراینزمینهفعالهستندمیتوانداحتمالکشففسادهای
احتمالیاینفرایندراافزایشدهد.
 -4تبعات تورمی تصمیم جدید مدیریت شود :قطعا افزایش نرخ ارز و تثبیت قیمت
ارز آزاد برای بسیاری از مصارف روی رقم حدود 8هزار تومان (رقمی که پیش بینی
کارشناســان از قیمت ارز در بازار ثانویه نشــان می دهد) ،تبعات تورمی داشته و به
دنبال خواهد داشت و قطعا اقشار ضعیف و متوسط که طی چند سال اخیر شرایط
سختاقتصادیراتجربهکردهاند،اینفشاررابیشترازهمهاحساسخواهندکرد.
تجربهجهانیموفقازآمریکاتابسیاریدیگرازکشورهابرایحمایتازاقشارضعیف
ومتوسطدراینفرایند،اختصاصکاالهایاساسیبهصورتمستقیمبهاقشارهدف
است.اینتجربهکهشکلنوینکوپناست،درقالبکارتهاییکهصرفامیتوانبا
آنکاالهایاساسیراازفروشگاههایمشخصیخریداریکرد،قابلتعریفاست.
طی ســال های اخیر این تجربه از طریق ســبد کاال برای اقشار تحت پوشش کمیته
امداد و بهزیستی در کشور انجام شده است .خوشبختانه صحبت های روز گذشته
معاون امور رفاهی وزارت کار نشــان می دهد که طرح مشخصی در این باره تدوین
شده و در دست بررسی است .نکته مهم این است که عالوه بر اقشار ضعیف ،اکنون
اقشارمتوسطازجملهکارگرانوکارمنداننیزتحتفشارقراردارندوبایددرتوزیع
این کارت ها ،اقشار متوسطی که فشار تورم را احساس می کنند ،نیز تحت پوشش
قرارگیرند.
-5ریشهبحرانارزیرادرنظامبانکیبخشکانید:روزگذشتهبخشیازبیاناترهبر
انقالب در دیدار 24تیر ایشــان با اعضای هیئت دولت منتشر شد که در آن با اشاره
به معضل نقدینگی و مشــکالتی که در نظام بانکی و بانک ها موجب رشــد فزاینده
نقدینگیشدهاست،خواستارتشکیلکارگروهیویژهبرایرفعمعضالتبانکها
شــدند .آخرین آمارهای بانکی نیز موید همین واقعیت تلخ است .طبق آخرین آمار
رسمی بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان بهار امســال با رشد  20.4درصدی
نسبت به پایان بهار 96به رقم بی ســابقه 1582هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکیازمهمترینعللرشدنقدینگیخلقپولتوسطنظامبانکیاست.درواقعبانک
هاضمناضافهبرداشتازبانکمرکزی(افزایشپایهپولی)اینپولرابارهاوامداده
(خلق پول) و در نتیجه از دو محل به ایجــاد و تزریق نقدینگی در جامعه مبادرت می
کنند.نیازآنهابهاضافهبرداشتنیزناشیازمشکالتترازنامهای،نیازبهنقدینگی
برایپرداختسودحسابهاو...است.بهاینترتیبمعضالتبانکها،بهویژهبانک
هایخصوصیکهبانرخهایسودبسیارباالدرسالهایگذشته،سپردهجذبکرده
اند،فشارخودرابرنظامپولیوبانکیکشورگذاشتهوموجبافزایششدیدنقدینگی
شدهاند.نقدینگیفزایندهایکهرشدشدیدنرخارزرارقمزدهاست.متاسفانهتاکنون
خبریمبنیبرراهاندازیکارگروهویژهمواجههبامعضالتبانکیونقدینگیمنتشر
نشده است .هرچند مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 18درصد را که
روزگذشتهمطرحشد،میتوانباهدفمدیریتنقدینگیدانست،امادرهرصورت
ضروری اســت ،بانک مرکزی برای مواجهه با معضل بانــک های غیرمنضبطی که
موجب افزایش نقدینگی شده اند ،اقدامات عاجلی انجام دهد تا ریشه بحران ارزی
راکهدرافزایشنقدینگیناشیازمعضالتبانکهاست،بخشکاند.

باتاکیدبراینکهاگرکنارهمباشیمآمریکاراازتحریمپشیمانمیکنیم

روحانی:پایانتحریمهادستماست

ادیب -رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد آمریکا
برای مذاکره و نیــز تجربه تاریخی مــردم ایران از
آمریکایی ها پرسید« :همزمانی با تحریم مذاکره
چهمعناییمیتواندداشتهباشد؟»ویهمچنین
با اشــاره به فشــار اقتصادی تحریم ها تاکید کرد
که «تحریــم فوایــد و فشــارهایی را در بــر دارد...
اما اگر ما در کنــار هم باشــیم ،آمریکایی هــا را از
تحریم پشــیمان میکنیم .پایان تحریمها دست
ماست.».حجتاالسالموالمسلمیندکترحسن
روحانیکهشبگذشتهدرگفتوگویتلویزیونی
بامردمسخنمیگفت،ابتدادربارهاینکهآمریکا
پیشنهادمذاکرهرودررورابدونپیششرطداده،
اظهارات مقامات آمریکایی را متناقض خواند و با
بیاناینکهمردمایراندرسالهایگذشتهتجربه
خوبی از دولتمردان ایران و آمریکا به دست آورده
اند ،گفت :شــعار ما از همان ابتدا تعامل و گفت و
گو بوده و حتی با آمریکایی هــا مذاکره کردیم اما
کسیکهادعامیکندتمایلبهمذاکرهدارد،باید
بهمبانیمذاکرهاعتقادداشتهباشد،ازجملهباور
به صداقت و امکان به نتیجه رســیدن مذاکرات.
کســی که امروز ادعای مذاکره می کنــد ،از همه
تعهداتتجاریوبینالمللیخارجشدهاست.به
گفتهروحانیمخاطبترامپدولتایراننیست،
بلکهمردمایرانهستندتادراینجنگروانیمردم
ایرانراتحریککنند.روحانیاظهاراتترامپرا
بر مبنای مصرف داخلی دانست و افزود :مذاکره
همزمان با تحریم چه معنایی دارد؟ اگر فردی در
برابرطرفمقابلخودچاقورابهبازویاوفروببرد،
مذاکرهچهمعناییدارد؟اینفردابتدابایدچاقورا
ازدستطرفمقابلبیرونبیاورد.روحانیتاکید
کرد:کسیکهبهمذاکرهپشتکرده،دولتترامپ
است.ویبابیاناینکهاقداماتترامپعلیهملت
و منافع ایران است ،ادامه داد :اگر صداقت باشد
ایرانازمذاکرهاستقبالمیکند.حداقلصداقت
ایناستکهتحریمعلیهکودکانوبیمارانومردم
ایــران را بردارند .بــه قول معروف قســم حضرت
عباسراباورکنمیادمخروسرا؟!
رئیس جمهــور ادعــای مذاکــره آمریکایــی ها را
با تشــویق دیگر کشــورها به همکاری نکــردن با
ایران مغایر دانســت و ادامــه داد :آمریکا به خاطر
مداخالت متعدد بدهــکار عذرخواهی و غرامت
ملت ایران است ،اگر دولت آمریکا آماده است ،ما
آماده ایم درباره غرامت هایی که به ایران بدهکار
هستند،گفتوگوکنیم.
▪اروپــایــی هــا از نظر سیاسی سنگ تمام
گذاشتند

وی با اشــاره به قوانین مسدودســاز اروپایی که از
امروز اجرایی می شــود ،ادامه داد :اروپا همیشه
متحد آمریکا بود ،اما امروز مقابل آمریکا ایستاده
است .امروز دنیا ایران را به عنوان یک متحد قابل
اعتماد می شناســد .اروپایی ها از نظر سیاســی
سنگ تمام گذاشتند ،موضع گیری های صریح
کردند،امادرمقامعملبایدبرایجبرانخسارت
ایران برنامه ریزی کنند .قدم هایی در این زمینه
برداشتند.چین،روسیهواروپاتأکیدکردندکهبه
تحریماعتنانمیکنندامامامنتظراقداماتاروپا
در حوزه عمل هســتیم.رئیس جمهور در تحلیل
افزایشنرخارزوارزیابیاشازتصمیماتدولت،
گفت :ما مشــکالتی در حوزه اقتصادی داریم که
برخی از آن ها به قبل از انقالب مربوط می شود.
این مشــکالت مزمــن در شــرایطی بــروز و ظهور
می کند .یکی از این مشکالت حرکت نقدینگی
استکهبهخاطرعواملیچونسلباعتمادمردم
یا تحت تأثیر قــرار گرفتن روابط بانکی کشــور با
دنیا دســت به دســت هم می دهد و مشکالتی را
به وجود مــی آورد.روحانــی در ادامه بــه اتفاقات
سالگذشتهاشارهکردوبابیاناینکهدردیماه
اعتراضاتازیکشهریآغازشدوسپسبهبرخی
شــهرها گســترش پیدا کرد ،تصریح کرد :هر چه
بود اعتراضات به اغتشاشات کشیده شد و مردم
احساس کردند که از اعتراض آنان سوءاستفاده
می شود .روحانی افزود :متاسفانه آمریکا پیامی
کهدریافتکردآنپیامرانگهداشتند،فکرکردند
بافشاراقتصادیبیشترمیتوانندفشاراجتماعی
راافزایشدهند،در 22دیماهبودکهترامپگفت
اگر دیگران هم همراهی نکنند مــن به تنهایی از
برجام خــارج مــی شــوم.وی درباره بســته ارزی
قبلی دولت توضیح داد :طرح دولت مناسب بود
و این التهــاب قابل کنتــرل بود اگر همــه در کنار
هم کمــک مــی کردیــم .عــده ای ارز را گرفتند و
سوءاستفاده کردند؛ یعنی رانت و فساد به وجود
آمد .این همزمان شــد با اعــام خــروج آمریکا از
برجام .روحانی با بیان این که ما در خرداد به این
نتیجهرسیدیمکهبستهفعلیارزدرشرایطفعلی
کارایی ندارد ،افزود :همه این سوءاســتفاده ها با
دادگاهوپلیسقابلحلنیست،بنابراینمابهفکر
بستهپیشنهادیجدیدافتادیم.بستهجدیدارزی
بابستهگذشتهتفاوتهایاساسیدارد،دربسته
قبلی بانک مرکزی متعهــد به تأمیــن ارز بود .در
بستهجدیدبانکمرکزیمتعهداستبایکقیمت
متعادل ،ارز بدهد .روحانی تأکید کرد :کاالهای
اساسی تا پایان فروردین ســال 98با ارز4200
تومانیتأمینمیشوند.همههمبایدکمککنند
تا همین قیمت به دســت مردم برســد .اگر اقالم



اساســی مردم را در کاالهای اساســی محسوب
نکنیم،مردمدچارمشکلمیشوندوبانکمرکزی
با ایــن قیمــت ثابــت ارز را پرداخت می کنــد .اما
دربارهبقیهارز،قیمترابازارآزادتعیینمیکند.
روحانی با اشــاره به این که اجرای بسته جدید از
سهشنبه(امروز)خواهدبودگفت:ارزدربازارآزاد
یک نرخ متعادلی خواهد بود که دولت در آن وارد
نخواهد شــد .از امروز مردم ارزشان را می توانند
ببرندداخلبانکواینموضوعقاچاقنیست،اما
دربستهجدیدبانکمرکزیمتعهدشدهاستکه
معادل ســرمایه مردم در بانک را با سود مشخص
پرداخت کند.رئیــس جمهور با تأکید بــر این که
دولتومردمبایدوظیفهخودبدانندکهدنبالحل
مشکل باشند ،گفت :برخی از وزرا تا دیروقت در
دفترکارخودمشغولکارهستند.همهمسئوالن
اعمازمجلسوقوهقضاییهدرکنارهمهستندتابه
سالمتازتحریمهاعبورکنیم.البتهتحریمفشار
میآوردوالبتهفوایدیهمدارد،اگرمامتحدانهبا
هم کار کنیم و با دنیا روابط خوبی داشته باشیم،
خیلی زود این تحریم شکست می خورد .ترامپ
یک قدم از لحن تنــد علیه ملت و حکومــت ایران
عقبنشینیکردهاست.اماترامپبایدحداقلبه
قبلازدورانخودشبازگرددتابتوانمنافعایران
را بهتر تضمیــن کرد.رئیس جمهــور تاکید کرد:
اگر ما در کنار هم باشیم ،آمریکایی ها را از تحریم
پشیمانمیکنیم .پایانتحریمهادستماست.
▪تا مردم در صحنه هستند و وحدت دارند
خطری نسبت به جنگ در ایران وجود ندارد

رئیس جمهور ایران را نگهدارنده صلح در منطقه
دانســت و با تأکید بر این که آماده روابط مناسب
با همسایگان هستیم ،افزود :تا مردم و نیروهای
مسلحدرصحنههستندخطرجنگیوجودندارد
که این هم وابســته به انســجام درونی است.وی
افزود:منواقعابایدازمردمتشکرکنم،میدانیم
کهمشکالتفراوانیداشتهاند.
روحانی دربــاره ادعای بیگانــگان مبنی بر تغییر
نظام و تالش آن ها برای تغییرات در ایران گفت:
هرچهجمهوریتودموکراسیراتعمیقببخشیم
ومردمبدانندکههردوسالباانتخاباتمسئوالن
خود را انتخاب می کنند ،نظام مســتحکم تر می
شــود .ما باید همه چیز را شــفاف در اختیار مردم
قراردهیم.روحانیبااشارهبهمترقیبودنقانون
اساسیگفتاگرببیننددرانتخاباتمیخواهیم
فرد خاصی را حاکم کنیم یا در برخورد با فساد از
این قوه به آن قوه تفاوت هست ،آن وقت می توان
درباره این مســائل صحبت کرد .روحانی افزود:
اگر در مســئله ای اختــاف نظر داشــتیم ،چرا از
اصــل ( 59همه پرســی) اســتفاده نکنیــم؟ اگر
مسائل بسیار مهمی وجود دارد ،چرا از این اصل
اســتفاده نکنیم؟ هر مقدار به مــردم تکیه کنیم و
در عمل نشان بدهیم خادم مردم هستیم ،مردم
هم اسالم را می خواهند و هم ایران را.وی درباره
تخلفات ارزی گفت :به کسی که ارز دولتی برای
واردات گرفتــه ،آن را بیــرون بــرده و کاالیــش را
وارد نکرده نباید رحم کرد .همــه آن هایی که ارز
گرفتند باید تا ســه ماه آینده ثابت کنند که کاالی
مدنظــر را وارد کردهانــد.وی تاکید کــرد :دولت
هیچ خط قرمزی در زمینه مبارزه با فســاد ندارد.
وی با انتقــاد از پول خــرج کردن های دشــمنان
برای ایجاد ناامنی گفت :پول خــرج کردن برای
یک گروهک تروریستی که مردم از آن ها از عمق
جان تنفر دارند ،منافقین منفورترین گروهک در
تاریخ ایران هســتند؛ در زمانی که مــردم در حال
جنگ با دشمن خود بودند ،از پشت خنجر زدند.
روحانیدرپاسخبهاینسوالکهآیانگرانکاهش
محبوبیت مردمی خود نیســتید ،گفت :کاهش
محبوبیتمنمهمنیست.نظراتمندرسیاست
خارجی تفاوتی نکرده اســت .همان اسالمی که
مارابهتواضعمیخواند،میگویدمابایددربرابر
متجاوزبایستیم.مگرمیشوددربرابررژیمآمریکا
با همان ادبیات قبلی صحبت کرد .در سیاســت
داخلی هم تغییری ایجاد نشده ،من همچنان به
رأی مردم معتقدم .در فضای مجازی ما اکنون در
منطقهاولهستیم.نزدیک 67میلیونجمعیت
مانبهاینترنتپرسرعتدسترسیداریم.حتیدر
برابرتظاهراتمردماگردرچارچوبقانونباشد،
مااینراحقمردممیدانیم.رئیسجمهوربابیان
اینکهمیگویندروحانیبهراستچرخشکرده،
گفت:خیر،منبههمانقولهاییکهدرسال92
به مــردم دادم ،پایبندم .افراط و تنــدروی به ضرر
جامعه است .مشــکالت فعلی بلندمدت نیست،
اگر در کنار هم باشیم .وی تصریح کرد :من هیچ
چرخشــی نکردم؛ پای همان قولهای ۹۲و۹۶
ایستادهام.روحانیدرانتهادربارهسوالمجلساز
رئیسجمهورگفت:دوستیمابامجلسمحفوظ
استوسوالراحقآنهامیدانیم،اماالزمنیست
همه جا از حق قانونی استفاده کنیم .اگر مقصود
ایناستکهمشکالتمردمراحلکنیم،میشود
از راه های کوتاه تری این کار را کرد .وی افزود :به
مجلس خواهم رفت و به سوال نمایندگان پاسخ
میدهم؛ بــرای من فرصت خوبی اســت؛ خیلی
حرفهاهستکهدرمصاحبهسختاستبگویم
اما وقتــی نماینــدهای ســوالی کــرده حرفها را
صریحترمیتوانمبگویم.
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روایتیازحضوررهبرانقالبدرمنزلشهیداننجفعلیوسیدمحمدجواد
حسنزاده
خراسان رضوی صفحه5
رضایتمحیطزیستازروندبهبودباغوحش

خراسان رضوی

صفحه2

محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت در گفتوگو با ایلنا گفت :کاغذ چاپ ،تحریر و کاغذ روزنامه به منظور تامین ارز ترجیحی و
حمایت از فعالیتهای فرهنگی و رسانهای در فهرست گروه یک کاالهای اساسی و ضروری قرار خواهد گرفت .وی افزود :این فهرست به
زودی پس از اعالم نظر وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت از سوی وزارت صنعت و معدن اعالم خواهد شد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• چـرا مجلـس و دولت بـا افتخـار اعلام مـی کنند کـه از
قشـرهای ضعیف مالیات دریافـت می کننـد در صورتی
که گـردن کلفتـان سـرمایه دار فـرار مالیاتـی دارند؟
••شـبکه نسـیم همان بهتر که با مهـران مدیـری خالق و
دوست داشـتنی قرارداد ببندد چون ایشـان همه را پای
تلویزیـون می کشـاند ولی شـبی بـا عبدی جالب نیسـت
چون عبدی دوسـت داشـتنی بهتره فیلم بـازی کنه!
•• پیشـنهاد مـی کنـم بـه جـای فیلـم طنـز کارگـردان
هـا فقـط وعـده هـای انتخاباتـی کاندیداهـای ریاسـت
جمهـوری و مجلـس را مونتـاژ کننـد.
•• تنگـه هرمـز را ببندیـد تـا نفـت بـه کاخ سـفید نرسـد و
ترامـپ از سـرما بمیـرد و مـا جشـن بگیریـم.
••گزارشـی کـه دربـاره باندهای بـزرگ مواد مخـدر تهیه
کردیـد جالـب بـود ،امـا واقعـا آن هـا االن کجـا هسـتند؟
اعـدام شـدند یـا حبـس ابد؟
•• در هـر مـوردی کـه عرضـه کمتـر از تقاضـا باشـه رانـت
بـه وجود مـی آید بـه طور مثـال اکثـر کارمنـدان دولـت از
درآمد خـود ناراضـی اند ولی هیـچ کس حاضر نیسـت با
دریافت مبلغی به اندازه یک سـال حقوق خـود کارش را
به دیگـری واگـذار کنـد .بهتریـن راه بـرای کم اثـر کردن
این رانت قطع کردن یارانه و سـهام عدالـت برای حقوق
بگیـران دولت اسـت و عـوض کـردن اصطلاح خدمت با
عبـارت انجام وظیفـه در قبـال دریافـت حقوق.
••پویانمایـی نبـرد خلیـج فـارس و سـایر کارهـای آقـای
فرهـاد عظیمـا واقعـا حیـرت انگیـز اسـت .پیشـنهاد مـی
کنـم تهیـه کنیـد و ببینیـد ایـن فرزنـد ایـران زمیـن چـه
سـاخته .خداقـوت.
•• جناب آقـای مطهری پاسـخ سـردار جعفری بـه ترامپ
نشـانه ضعـف پاسـخ گویـی مسـئوالن واالمقـام مجلـس
اسـت.
••ترامپ سر تمام دنیا کاله گذاشته ،از غارت کشورهای
عربی و جایگزین کردن فرهنگ سـرخ پوسـتی و کشـتار
مـردم بـی دفـاع توسـط آل سـعود و غـارت اروپـا و آسـیا
توسـط تعرفه کاال و در نهایت خـروج از سـازمان ملل و ...
بهتریـن روش ایسـتادگی در مقابـل آمریـکا حمایـت از
کاالی داخلی و تولید ملی است .مگر ما چه دست کمی
از ژاپـن داریـم! ژاپنی هـا مقاومـت کردنـد وعقل خـود را
بـه کار انداختنـد و توانسـتند  .ایران مـی تواند پیشـرفته
تـر از ژاپن شـود.
••چند گروه و صنف از پوشـش و آرایش غلیظ بی حجاب
ها پول هـای کالنی بـه جیب مـی زننـد؛ تولیدکنندگان
و قاچاقچیـان و واردکننـدگان (لبـاس هـای نامتعارف و
لوازم آرایشـی) وآرایشـگران.
••چنـد روز پیـش دور میـدان فردوسـی داشـتم رد مـی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شـدم که عکس مهدی مهـدوی کیـا را دیدم .شـهرداری
مشـهد به تازگـی عکـس مشـاهیر و بـزرگان ایـران زمین
را در شـهر گذاشـته امـا عکس مهـدوی کیـا برایـم جالب
بـود .مـی دانسـتم عـادل فردوسـی پـور از بـزرگان اسـت
ولـی مهـدوی کیـا را نمی دانسـتم.
••خدا هدایت کند مقصـران اوضاع بازار را که مشـتری
و کاسـب را بـه جـان هـم انداختـه انـد! مـا هـم دوسـت
داریـم بـازار ثبـات داشـته باشـد و در ارزان فروشـی بـا
هم رقابـت کنیـم .گرانی از حد گذشـته حتی مـا جرئت
نداریـم و رویمـان نمـی شـود همـان سـود عـرف را طلب
کنیـم.
••بیشتر مردم مشکل کم پولی دارند و این برای کسانی
که فرزنـد دانشـگاهی دارنـد یا پسـری کـه موقـع ازدواج
اش اسـت واقعا سـخته .چند سـالی هم هسـت مد کرده
انـد و خانـواده عـروس از دامـاد وسـایل مـی خواهنـد کـه
ظلمه !
••چنـد روز پیـش عـزل سـیف را بـه مـال باختـگان
موسسـات مالـی ،اعتبـاری تبریـک گفتـم ولـی چـاپ
نکردید .از برکناری وی بسیار خوشحالیم فقط نگرانیم
او از کشـور خـارج شـود.
••اگـر در مجلـس چنـد نماینـده دلسـوز ماننـد آقـای
محمـود صادقـی حضـور داشـتند کـه حقایـق را بـدون
رودربایسـتی مطـرح مـی کردنـد وضعیـت بهتـر از ایـن
بـود .هرچنـد ممکن اسـت بعضـی مواقـع اشـتباه کنند.
••چرا هر سـال باید لباس فـرم دانش آمـوزان فرق کند؟
بعضی از خانواده هـا ندارند که لباس فـرم بگیرند .لطفا
پیگیری شود.
••چرا بـرای گرفتـن دسـتور تخلیـه مسـتاجری کـه خانه
را خالـی نمـی کنـد و حـدود  2.5میلیـون بدهـی دارد،
بایـد  277هـزار تومـان هزینـه دادخواسـت واریـز کـرد و
بعـد مسـتاجر را بـه  120هـزار تومـان خسـارت (هزینـه
دادخواسـت) محکوم می کنند؟ مگر نبایـد هزینه کامل
دادخواسـت را مسـتاجر بـه علت تخلیـه نکردن بـه موقع
پرداخـت کنـد پـس چـرا قسـمتی از آن سـهم مسـتاجر
اسـت و بقیـه را بـرای موجـر لحـاظ مـی کنند؟
••مـادرم تـا بـود زندگی هـم بـود .مـادرم تـا بـود مهربانی
و عشـق و صفـا هـم بـود .مـادرم رفـت تنهـا شـدم .مـادرم
تکیه گاهم بـود هماننـد کوهـی محکـم و اسـتوار ،مادرم
دنیایـم بـود.
••شـمایی که از دولـت روحانـی حمایت می کنـی معلوم
اسـت از طرف روحانـی حمایت مالی می شـوی.
••می خواسـتم به خداداد عـرض کنم حیف نیسـت بری
تو یک تیم کـه نه پـول داره نه بازیکن خوب مربی باشـی!
تو نابغه فوتبال ایران هسـتی.

نمابر05137009129 :

••دیدم در ستون حرف مردم جانباز 70درصد به خاطر
مشکالت اقتصادی پیش آمده از همه مردم معذرت می
خواهد .معذرت خواهی وظیفه شـما نیسـت ،وظیفه آن
مسـئول بـی توجهـی اسـت کـه درد را مـی بینـد و بـرای
درمان و علاج آن هیـچ اقدامی انجام نمـی دهد!
••یکـی از وزیرانی که بالفاصلـه بعد از وزیـران اقتصادی
دولت بایـد تغییر کند وزیر بهداشـت اسـت که با دسـت و
دلبازی های خود به پزشکان و پرستاران و کادر پزشکی
حقوق نامتعارف پرداخت مـی کند و یکـی از دالیل تورم
اخیر اسـت!
••در سـال هـای گذشـته حـرف از نصـب پنـل هـای
خورشیدی با هزینه شـخصی بود و مردم تمایل داشتند
در پشت بام های خود آن را نصب کنند که هم از فناوری
جدیـد اسـتفاده مـی کردیـم و هـم در صرفـه جویـی و
صـادرات بـرق بـه دیگـر کشـورها موثـر بـود و ارزآوری
داشـت .همـان موقـع وزارت نیـرو بـه جـای حمایـت حق
تابش خورشـید را از مـردم مطالبه کرد .مشـخص اسـت
کـه چقـدر ایـن مسـئوالن دلسـوز ایـن مملکـت هسـتند
و ایـن طـرح چـون نانـی بـرای برخـی آقایـان نداشـت
فرامـوش شـد.
••کاش ایـن بیـت خواجـه حافـظ شـیرازی را برخـی
مسـئوالن ما مـی خواندند :چگونه سـر زخجالـت برآورم
َبـ ِر دوسـت  /کـه خدمتـی بـه سـزا برنیامـد از دسـتم!
••از وقتـی سـریال خـوب و دیدنـی شـب عیـد را قطـع و
بـه جایـش فیلـم خارجـی پخـش کردند بچـه هـا ناراحت
انـد! نمـی دانـم ایـن سـریال هـای خارجـی چـه ربطـی
بـه مـا دارند کـه مـدام کانـال هـا پخـش مـی کننـد آن هم
آخـر شـب!
••در قبـض تلفـن همـراه اول هزینـه ای بـا ایـن عنـوان
دریافـت مـی شـود (خدمـات مبتنـی برمحتـوا) کـه
 12400تومـان اضافـه بـر مـوارد دیگـر پرداخـت شـده
اسـت به مخابـرات مراجعـه کـردم ولـی دریغ از پاسـخی
که مرا مجـاب کند  ،متصـدی فرمودنـد ایـن دوره رو باید
پرداخـت کنیـد.
••مالـکان و صاحـب خانـه هـای محتـرم در ایـن وضعیت
گرانی و تـورم قـدری منصف باشـید و هوای مسـتاجران
را داشـته باشید.
•• اگر امـکان دارد مسـیرهای بی آرتـی از حرم به سـمت
میـدان توحیـد و بالعکـس از  10شـب بـه بعد بـرای رفت
وآمـد خودروها آزاد باشـد .
••سرعت اینترنت در این چند روز بسیار افتضاح است .
••اتوبوس های مسـیر حرم در روزهای مناسـبتی بیشتر
از ظرفیـت سـوار مـی کننـد الزم اسـت در ایـن روزهـای
خاص تعـداد اتوبـوس هـا را زیـاد کنند.





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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رئیسکلباصفاوردپیشنهادرشوهیکمیلیاردی!

1.6 M
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یکجشنتولدمحیطزیستی!
انتشارتصویریازشاهزادهمالزیکهتولد 52سالگی
اشراباتمیزکردنساحلجشنگرفتواکنشتعداد
زیادی از کاربران فضای مجازی را به همراه داشت.
کاربری نوشت« :آقــازاده های ما هم باید با ماشین
الکچری اونم توی یک کشور خارجی عکساشون رو
استوری اینستاگرام شون بذارن!» کاربر دیگری هم
نوشت« :شاهزاده بودن همیشه به این نیست که توی
کاخ و با لباس های زیبا بشینی .شاهزاده مالزی ثابت
کرد که اگر بخوایم هیچ چیزی نمیتونه مانع کمک
کردن مون به دیگران بشه!» کاربر دیگری نوشت:
«یــادش به خیر یه زمانی مد شده بود روی مانتوها
مینوشتن کویین (به معنی ملکه) کاش اونا هم ببینن
کهشاهزادهوملکهبودنبهرفتاره».

432.1

بستنی عروسکی وحشتناک!
بهتازگیتصویربامزهایازیکبستنیعروسکیمنتشر
شده است که با عکس روی بسته اش هیچ شباهتی
ندارد.کاربرینوشتهبود«:امروزمنمبستنیعروسکی
خریدم،جرئتنکردمبخورمش،انداختمشدور!»این
پست خنده دار شوخی های بی شماری را به دنبال
داشت .مثال کاربری گفته بود« :خون به جیگر میشم
وقتی بستنی عروسکیمی خرم چون هربار از دیدنش
استرسمیگیرم».کاربردیگریهمنوشتهبود«:یعنی
واقعا هنوز نمیتونیم بستنی خوشگل و زیبا درست
کنیم؟» اما کاربری نوشته بود« :همیشه فکر میکردم
شکل بستنی های داخلی این طوریه اما توی اینترنت
سرچ کردم دیدم بستنی های عروسکی خارجی هم با
ظاهرترسناکتولیدمیشن!»

2.8M

در ادامه کمی صفا کنید!
دیروز ویدئــوی کوتاهی از
بخش پایانــی صحبتهای
عبدالناصــر همتــی در
شــبکههای اجتماعــی
منتشر شــد که حاوی یک
شــوخی از رئیــس کل بانک مرکزی بــود .همتی
در اواخر گفتوگوی ویژه خبری یکشنبهشــب
که به رونمایی از بســته ارزی جدید بانک مرکزی
اختصاص داشت ،گفت« :یه آهنگی چیزی پخش
کنید،مردمصفاکنن!همهاشکهنبایدمنحرف
بزنم».
برخــی واکنشهای شــبکههای اجتماعی به این
گفته همتــی ،طنزآمیز بود .مســعود در کامنتی
اینســتاگرامی اینطور واکنش نشــان دادِ :
«من
بعد به جای صدا و ســیما میگیم صفا و ســیما!»
علیرضانیزنوشت«:صفاکنند؟!حالتونخوبه؟!
تواینوضعیتصفاکنند؟!»پرهامدراینستاگرام
اینطور نوشت« :با آهنگ پخش کردن مردم صفا
نمیکنن.بامعیشتخوبصفامیکنن».
برخی نیز ایــن صحبتهــا و دیگــر توضیحات
وی درباره بســته جدید ارزی را نشــانه احتمال
موفقیــت رئیس کل جدید دانســتند .اســدی
نوشــت« :من آقای همتــی رو نمیشناســم .اما
مشخصه که ایشون به خوبی می دونه بخشی از
وضعیت فعلی بازار روانیه و صحبت هاش کامال
صمیمانه و خودمونی بود به نظرم حس اعتماد
رو به مخاطب منتقل کرد»
کاربر توئیتر
«بهنظرمیرسهبارئیسکلیکهصادقورکاستدوره
جدیدیدربانکمرکزیشروعشده»
کاربر اینستاگرام
«همتییکشخصنیست،فردیازیکتیماقتصادی
با تفکر خاص در ایران هست که تیم اقتصادی موفقی
همبودن».

رد پیشنهاد رشوه یک میلیاردی جزایری
به تازگی ویدئویی از صحبت
هـــای مــامــور مــرزبــانــی در
فضای مجازی منتشر شده
که مامور نیروی انتظامی در
مصاحبهای از روز دستگیری
شهرام جزایری تعریف می کند .او در قسمتی از این
مصاحبه اعــام می کند« :یکی از بستگان جزایری
پیشنهاد یک میلیارد تومان رشوه به من داد اما برای
این که حق ملت ناحق نشود پیشنهادش را رد کردم و
جزایری را تحویل مقامات امنیتی دادم ».این ویدئوی
کوتاه بحث های زیادی به دنبال داشت .مثال کاربری
نوشته بود« :از این به بعد از این جور فرار کردن های
بعضی از مسئوالن و آقازاده ها باید بیشتر بشنویم»!...
کاربردیگریهمنوشتهبود«:خداییبهمامورانیکهاینو
گرفتنبایدپاداشداد.آخهتویایناوضاعکیمیتونه
از یک میلیارد بگذره؟!» کاربر دیگری به کنایه نوشته
بود«:االناگهاینآقازادهبودبهجایتریلیعدسخیلی
شیک و مجلسی از پاویون فرودگاه میرفت و با آقای
یفرستاد»!...
خاوریعکسسلفیبرامونم 

984.3

مهمانماباشید!
انتشار تصویری از بنر خیرخواهانه ای که جلوی یک
مغازه میوه فروشی در قزوین آویــزان بود تحسین
کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشت .در
اینبنرنوشتهشدهبود«:اگرگرسنهایداماپولندارید
میوهبخرید،مهمانماباشید!»کاربرینوشت«:واقعا
دم این میوه فروش گرم .توی این اوضاع اقتصادی
کاری کرده که یه عده که نمی تونن میوه بخورن هم
میوه بخورن!» کاربر دیگری هم نوشت« :تاثیر این
اقدامدرایجادنوعدوستیدرجامعهمیلیاردهاتومان
میارزهدمشگرم».
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