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الزامات مقابله با توهم
«شرایط خارج از کنترل»
شــرایط اقتصادی مــردم و بنــگاه هــا و وضعیت
متغیرهای اساســی اقتصاد کالن کشور بغرنج و
البته غیرقابل پیش بینی شــده است .بغرنج تر از
آن بی تصمیمی ،بی عملــی و باقی ماندن دولت
و تصمیم گیران بانک مرکزی در حالت «انتظار»
اســت .اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و
ســخنان رئیس جمهور در مجلــس حکایت از آن
دارد که تصمیم گیران اقتصادی کشــور به جای
سیاست گذاری فعاالنه برای عبور از این شرایط،
همچنان منتظرند تا شرایط تغییر کند .اظهارات
اخیر وزیر صنعت در جلســه روز دوشنبه شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این
که «در موقعیت کنونی با شرایط خارج از کنترل
مواجه هستیم» ،گواه دیگری بر این مدعاست که
دولت برخوردی کامال منفعالنه با شــرایط فعلی
دارد و جرئت طراحی سیاست ها و مداخله فعاالنه
در بازار را به خود نمی دهد.
اما واقعیت این اســت که دلیلی بــرای این مقدار
از انفعــال وجود نــدارد .مگر چه شــده اســت که
شــرایط خارج از کنترل اســت؟ در سال 1390
تحریم های بی سابقه ،از سوی آمریکا و با همراهی
ســازمان ملل و اروپا اجرا شــد کــه درنهایت طی
بیش از  14ماه توانســت نرخ ارز را حدود  3برابر
کند .اما اکنون که شــرایط بســیار متفاوت است
و ســناریوها و تجربیات بیشــتری بــرای مقابله با
تحریم ها ،در داخل و خارج ،وجود دارد طی کمتر
از شش ماه نرخ ارز  3.5برابر شده است.
شاید بتوان عواملی چون سنگینی فضای منفی
رســانه ای که با توجه به رشد قابل توجه رسانه ها
و فضای مجازی نســبت به هفت ســال گذشته و
فعالیتزایدالوصفدشمناندراینعرصه،بسیار
تاثیرگذارتــر از قبل اســت و همچنیــن یادگیری
برخی فعــاالن اقتصــادی از گذشــته (کــه باعث
تسریع در واکنش ها مطابق تجربه قبل می شود)
را عواملی برای تســریع اتفاقــات و بیش واکنش
شدید بازار به شرایط جدید کشور دانست .اما آن
چه عیان اســت این که هر دوی این عوامل ،بیش
از آن کــه مربوط به بخش حقیقی اقتصاد باشــد،
متاثر از فضای روانی و رسانه ای و مخصوصا رفتار
منفعالنه و پر از تناقض دولت اســت .رفتار دولت
در چند ماه گذشــته را این گونه می توان توصیف
کرد؛  -1تردید و تعلل بسیار برای تصمیم گیری
 -2گرفتــن یک تصمیــم دیرهنــگام و بــد و عدم
پشــتیبانی همه جانبه از آن  -3صدور بخشنامه
های متناقض و گرفتن تصمیمات عجوالنه برای
رفع مشکالت ناشی از تصمیمات پیشین.
در این شــرایط دولت نه تنها نتوانســته بر فضای
سنگین روانی فائق آید بلکه با تصمیمات غلط یا
اظهارات ناامیدانه – همانند آن چه شریعتمداری
به زبان آورده -و از همه مهم تر تعلل در اتخاذ یک
راهبرد صریــح و قاطع ،این فضا را تشــدید کرده
است .رشد نرخ ارز طی یک هفته اخیر ،دقیقا بعد
از اظهارات رئیس جمهور در مجلس و متعاقب آن
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رخ داد .رئیس
جمهــور تلویحــا از نگرانی بــرای آینــده و ذخیره
ســازی منابع ارزی بــرای آن دوره ســخن گفت و
رئیس کل بانک مرکزی از بی اهمیتی «سطح نرخ
ها» و لزوم مدیریت نوسانات!
برای این که تاثیرپذیری دولت از فضای رسانه ای
و تاثیرپذیری اقتصاد در دولت تدبیر از انتظارات
را بهتر درک کنیم و به هــدف نهایی متن پیش رو
یعنی فرمول گذر از شــرایط فعلی برسیم ،اجازه
بدهید کمی به گذشته برگردیم .با روی کار آمدن
دولت یازدهم ،موجی از خوش بینی ایجاد شد که
بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور را صرفا به
خاطر امید به آینده و از محل انتظارات ،دگرگون
کرد .سطح تعداد شــاغالن کشور (به خاطر امید
بنگاه ها بــه آینــده و عــدم تعدیل نیرو) به ســطح
بی ســابقه  22.2میلیون نفر رســید[ .]1بورس
رکورد تاریخی را شکست و تورم فزاینده ،به خاطر
انتظار مردم برای کاهش قیمت ها بعد از برجام و
کاهش خرید ،به یک باره رام و به مرور تک رقمی
شــد[ ]2و البته نــرخ ارز روند نزولــی گرفت و در
محدوده  3هزار تومان تثبیت شد .در ایجاد همه
این رکوردهای کم نظیر عامل انتظارات و فضای
روانی و امید به آینده بسیار پررنگ تر از آن چیزی
بود که در بخــش حقیقی اقتصاد وجود داشــت.
اکنــون گویا همــه چیز معکوس شــده و بــا وجود
اســتحکام نســبی متغیرهای حقیقی ،موجی از
ناامیدی ایجاد شده است که هر روز یک ویرانی به
بار می آورد .ناامیدی واحدهای اقتصادی (اعم از
بنگاه و خانوار در کنار منفعت طلبی رانت خواران
و مفسدان) وقتی با سیاست های اشتباه و رفتار
منفعالنه دولت همراه شد ،انبوهی از رانت جویی
ها ،احتکارها و نرخ سازی ها را هم ایجاد کرد که

ابعاد بحران را به بخش حقیقی اقتصاد کشاند.
با این مقدمات به راحتی ،فرمول عبور از شرایط
پیش رو استخراج می شــود؛ وقتی عوامل روانی
بیش از عوامل واقعی بر شــرایط موجود اثرگذار
بوده اند ،عبور از این شرایط هم عملیات روانی،
یا به بیان بهتر ،اعتمادســازی و امیدســازی می
طلبــد .دولت باید سیاســت تعلــل و انتظار برای
آینده را با سیاســت تصمیم گیری قاطــع و ورود
فعاالنــه بــه بازارهــا و تعییــن تکلیــف انحرافات
جایگزین کند .به ســرعت تکلیفش را با ارز بازار
آزاد ،قیمت گذاری محصوالت اساسی در بورس
کاال (که میلیارد ها تومــان رانت و انگیزه احتکار
و  ...ایجــاد کــرده اســت) ،شــرکت هایــی که از
سیاســت های ارزی تبعیت نمی کننــد و از همه
مهم تر انتظــارات از اروپــا درباره برجام روشــن
کند.
واقعیــت این اســت که شــرایط غیرقابــل کنترل
نیســت بلکــه فرمــول پیشــین دولت در شــرایط
فعلی جواب نمی دهد .در گذشته و در حالی که
موج انتظــارات مثبت به مرور برخــی متغیرهای
اقتصادیرابهبودمیبخشید،سخنگویدولتبا
غرورهرهفتهازدستاوردهامیگفتامااکنونکه
نیاز به ایجاد امید ،اقناع افکار عمومی درباره توان
سیاست گذار اقتصادی در کنترل اوضاع و انتقال
حس وسط میدان بودن مسئوالن به مردم است،
آقای سخنگو استعفا کرده است و رئیس جمهور
هر چند روز یک بار اظهاراتی کلــی تحویل افکار
عمومی می دهد و ســخنی از سیاســت یــا برنامه
قاطع نمی زنــد .فــارغ از این مثال ها ،در ســطح
کالن تــر ،چنان چه یکــی از تحلیل گــران حامی
دولت چندی پیش گفته بود ،گویا دولت روحانی
فروپاشی تنها پروژه اش یعنی برجام ،از هم
بعد از
ِ
پاشیده است.
ســخن آخر این کــه اگر در گذشــته -ســال های
 1392تا  -1395سیاســت گــذاری منفعالنه
دولت در حوزه های اقتصادی ،به مدد انتظارات
مثبت ایجادشده ،برخی متغیرهای اقتصادی را
بهبود بخشــید ،امروز همان انتظــارات جامه ای
دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاوردهای
گذشته است .لذا رویکردهای گذشته جواب نمی
دهد و تغییراتی بنیادین نیاز اســت .نیاز است در
گام اول ،دولت تغییر در تیــم اقتصادی خود را به
صورت جدی پیگیری کنــد و از افرادی همچون
آقای شریعتمداری ،وزیر صنعت که به دلیل نقش
فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل ،رفتارهای
متناقض و از همه مهم تر ناامیدی و تســلیم شدن
زودهنگام[ ،]3بیشترین نقش را در ایجاد شرایط
کنونی داشته اند ،تصفیه شود.
فرمول مقابله با شــرایطی کــه متوهمانه خارج از
کنترل تصور می شــود ،این اســت که کسانی که
شرایط را خارج از کنترل می دانند ،صحنه را برای
نیروهای جوان تر و امیدوارتر خالی کنند و سپس
تصمیماتی قاطع و سیاست هایی فعال در حوزه
هایمختلفکهپیشترتشریحشد،گرفتهشودوبر
مبنای آن عمل شود ،نه آن که روزهای بسیاری به
تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در  8روز
چندین بخشنامه متناقض صادر شود .همچنین
الزم اســت دولت دربــاره آینده برجــام و اروپا هم
یک ضــرب االجل ،یا بــرای اروپا یــا حداقل برای
خودش ،تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار
منفعالنه و بی عملی فعلی باقی نماند .به نظر می
رســد این دو اقدام ،یعنی اصالح ســریع کابینه و
تزریق امید بــه جامعه با گرفتــن تصمیم قاطعانه
درباره موارد فوق الذکر ،در کنار اتخاذ روش های
خالقانه برای تامین اســکناس[ ]4الزم در بازار
ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند.
پی نوشت ها:
[ ]1موسســه پژوهشــی نیاوران تحــت مدیریت
مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی
ضمن بازخوانــی این تحــوالت و اشــاره به عامل
خوش بینی مفرط در تحقق ایــن رکورد ،تصریح
می کند که این ســطح از اشــتغال ناشی از دست
نگه داشتن واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی
کار همزمان با استخدام جدید برای بهره برداری
از رونق اقتصادی احتمالی آینده بوده است.
[ ]2مهم ترین دلیل بر انتظاراتی و نه واقعی بودن
کاهش نرخ تورم از تیرماه سال  92به بعد ،وجود
همه عوامل حقیقی تورم از جمله رشد پایه پولی و
رشــد نقدینگی همانند قبل است .درباره بورس
هم سقوط شــدید شــاخص در دوره های بعدی،
روانی بودن رشد سال  92را تایید کرد.
[ ]3بــه ایــن فهرســت میلیاردهــا تومــان رانــت
ایجادشــده در قیمــت گــذاری فلزات اساســی و
اظهارات متناقض درباره شــفاف سازی دریافت
کنندگان نرخ ارز را هم باید اضافه کرد.
[ ]4گفتنــی اســت کــه در شــرایط فعلــی قطعــا
کشــور از نظر منابع ارزی مشــکلی ندارد اما بعد
از محدودیت های ایجادشده از زمستان گذشته،
مخصوصا در امــارات ،با ایجاد مرکــز ( tftcمرکز
هدفگیــری تامین مالــی تروریســم) ،در تامین
ارز کاغــذی موردنیاز بــرای تزریق به بــازار برای
مصارف خرد مشکالتی هست .مشکلی که قبال
با تغییر جزئی نقشــه ارزی کشــور به کشــورهای
همراه تر قابل رفع بود و اکنون هم با اســتفاده از
کانال های غیررسمی ،این ارز قابل تامین است.
مخصوصا آن که این بازار ارز زیادی نیاز ندارد.

بروجردی :تعرض به سفارتخانهها
خطاست

ادعایهشدارآمریکابهاسرائیل
دربارهحملهبهمواضعایراندرعراق

ایسنا  -عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجــی مجلــس تعرض بــه ســفارتخانههای
انگلیس و عربستان را غیرعادی و خطا دانست
و تاکید کــرد :مســئوالن امنیتی بایــد امنیت
ســفارتخانهها را تامین کنند .نباید اجازه داد
امنیت کشــورمان به دلیل تصمیــم عدهای در
عرصه بیــن المللــی و جهانی زیر ســوال رود.
عالءالدین بروجردی همچنین با بیان این که
سیاســت نظام خروج از برجام نیست ،افزود:
باید با اقتدار از منافع ملی دفاع کنیم و کارمان
را با دنیا ادامه دهیم.

باشگاه خبرنگاران  -شبکه تلویزیونی «کان»
رژیمصهیونیستیبهنقلازمنابعغربیگزارش
داد ،آمریــکا بــه تازگی پیــام هشــدارآمیزی به
اسرائیل ارسال کرده است که به اهداف ایران
در عراق حمله نکند .این در حالی اســت که به
تازگی وزیر جنگ اســرائیل ادعــا کرده ممکن
است رژیم صهیونیستی به اهداف نظامی ایران
در عراق حمله کند .در همین حال یک منبع در
وزارت دفاع عراق در پاسخ به زیادهگوییهای
لیبرمن درباره احتمال حمله بــه عراق ،تاکید
کرد :حاکمیت عراق خط قرمز است.

وزیر فرهنگ و ارشاد در جلسه علنی مجلس مطرح کرد

تالش برای حضور جدی تر روحانیون
نواندیش مستقل در وزارت ارشاد
ساخت 90کتابخانه و 100سالن سینما ،طی
یک سال گذشته

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت :تالش این وزارتخانه ،حضور جدیتر
روحانیون فعال ،فهیم و نواندیش مســتقل اســت و در حــوزه خدمات کاری
و محصوالت ارائه شــده در ســال گذشته و در شــش ماه اول امســال ،نشان
دادیم که چنین امری را مدنظر داریم .به گزارش ایرنا ،ســید عباس صالحی
که برای پاسخ به دو سوال عبدالحمید خدری ،نماینده بوشهر ،درباره علت
عزل غیرکارشناســی مدیران روحانی در وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
چگونگی نحوه هزینه کرد نهاد کتابخانه های عمومی کشور ،از سال 1395
تاکنون ،در جلسه علنی دیروز مجلس حضور یافت ،در پاسخ به سوال نخست
تصریح کرد :جا به جایی مدیران ،امری طبیعی است اما نگاه ما این است که از
صالحیت ها ،بدون توجه به بحث های قشری و گروهی ،استفاده حداکثری
کنیم .صالحــی افزود :هم اکنــون در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ،در
کانون مســاجد ،به جای فردی روحانی که پیش از این مســئولیت داشــت و
هم اکنون مشــاور وزیر اســت ،روحانی دیگری ،با ســابقه قوی حضور دارد؛
در معاونت قرآنی ،شــخصیت دانشــمند قرآنی حضور دارد و ما سه مدیر کل
استانی روحانی داریم .وی درباره عملکرد این وزارتخانه گفت :در یک سال
گذشته در حوزه فضاها و زیرســاختها ۱۲ ،فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی و
 ۹۰کتابخانه و  ۱۰۰سالن سینمایی ساخته شده است .وی ادامه داد :بیش
از هزار و  ۴۰۰کتابخانه نوسازی و تعدادی از موزهها و تاالرهای اصلی ،تعمیر
و تجهیز شده و بیمه هنرمندان نیز از  ۱۹هزار بیمه به  ۳۰هزار بیمه افزایش
یافته است .صالحی تصریح کرد :نگاه ما این است که عناصر فهیم نواندیش
مستقل روحانیت ،در فضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حضور فعالتر
و جدیتر داشــته باشــند .وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی ،در پاسخ به سوال
دوم ،درباره نحوه هزینه کرد نهاد کتابخانه هــای عمومی گفت :قانون اداره
نهاد کتابخانه های عمومی ،در ســال  1382به تصویب رســید و طبق ماده
 5این قانون منابع مالــی نهاد کتابخانــه های عمومی از طریــق کمک های
دولتی ،درآمدهای حاصل از ماده شش ،یعنی همان  0.5درصد شهرداری
ها ،هدایا و کمک های مردمی و درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شــده
است .صالحی خاطرنشان کرد :نهاد کتابخانه های عمومی حدود سه هزار و
 400کتابخانه در کشور ،با  26میلیون مراجعه کننده دارد و در سال گذشته،
حدود  400میلیارد تومان هزینه کتابخانه ها در کل کشــور شــده که حدود
 310میلیارد تومان مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان کتابخانه ها و بقیه،
معطوف به هزینه نگهداری و خرید کتاب و نشریات است.

از صادرات  4500تن شکر از مرز لطف آباد جلوگیری شد

ممانعتازخروج 177کامیون شکر
از کشور
مقصودی  -با پیگیری ها و تالش های مسئوالن محلی در شهرستان درگز ،از
خروج 177کامیون و تریلی که حدود 4500تن شکر را بارگیری کرده بودند
و قصد خروج از کشور داشتند ممانعت شــد .فرماندار درگز با اعالم این خبر به
خبرنگارخراسانگفت:باتوجهبهاینکهبرابرمصوبهدولت،شکرجزوکاالهای
استراتژیک کشور بوده و خارج کردن آن از کشور ممنوع اعالم شده است ،طی
هماهنگیبهعملآمدهبامسئوالنذیربط 177،تریلیوکامیونحاملشکر
کهدرتیرپارکلطفآبادمستقرشدهبودوقصدخروجکشورراداشتندبهداخل
کشوربازگرداندهشد«.محمدحسنفرهادی»افزود:اینمقدارشکرقراربودبه
مقصدکشورهایآسیایمیانهانتقالدادهشودوباطیکردنمراحلقانونیقرار
بودامروز(روزگذشته)بهخارجازکشورانتقالیابدکهازخروجآنجلوگیریشد.

ایرنا-محمدجوادظریفوزیرامورخارجهگفت:باتوجهبهاینکهروزجمعهاجالسسرانروندآستانهراداریموشرایطدرادلبهمشرایطحساسیهست،تالش
مابرایناستوضعیتادلبوخروجتروریستهاازادلبباکمترینهزینهانسانیانجامشود .ویافزود:انشاءا...تاروزجمعهگفتوگوهاییراباسهکشورعضو
روندآستانهخواهیمداشتتاازشرایطیکهباعثخسارتبهمردمسوریهشودجلوگیریکنیموروندپاکسازیافراطیونرابتوانیمبهنتیجهبرسانیم.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• جناب حقگو ،گرانی بنزین دودش به چشم قشر
ضعیف خواهد رفت چون خانواده های مرفه اصال
قیمت برایشان مطرح نیست .کسی که میلیون ها
یا چند میلیارد در ماه درآمد دارد ،تعدادشان به کل
جمعیت شاید 10درصد باشد .پس گرانی بنزین نه
برای آن ها مهم است و نه درآمدی هم از ِقبل آن ها
نصیب دولت می شود .در نتیجه گرانی بنزین در این
شرایط موجب تورم مجدد خواهد شد.
••چرا مسئوالن کاری نمی کنند؟ دالر شده 14هزار
تومان!
••اولین و اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی مگر حفظ
ارزش پول نیست؟ عجب تدبیری!
••نگه داشتن کاالی وارد شده در گمرک ،مانند احتکار
است و باعث نایاب شدن و گرانی بیشتر می شود ،حتی
بعضی کاالها مانند پمپ های آب آتش نشانی و موتور
آسانسور ،برای ایمنی و جان مردم ضروری اند .گمرک
باید تیمی کاربلد را مأمور کند تا این کاالهای حیاتی را
سریع ترخیص کنند.
•• چرا برای جماعت ایرانی تعدد زوج چرند و حرام
خوانده می شود ولی متأسفانه فساد دختر و پسر و
اعتیاد و عواقب آن آزاد و رواست؟!
••چطور دولتمردان برای توجیه کم کاری خود گرانی
پوشک را به خرید و انبار کردن مصرف کننده حواله
می کنند؟ یک بسته پوشک 59هزار تومان! چه کسی
می تواند با این قیمت پوشک انبار کند .برای خرید
یک بسته هم مشکل داریم چه رسد به انبار کردن.
واقعا متأسفم!
••من هنوز تو کف حرف اون آقایی هستم که گفته بودن
اگه کسی توانایی مالی داره بره زن دوم بگیره و این کار
رو واجب کفایی دونستن! اون آقایونی که توانایی مالی
دارن این همه مریض صعب العالج ،این همه کودک
کار ،این همه مدرسه ساخته نشده ،این همه فقیر ،آخه
تعدد زوج هم شد پیشنهاد؟!
••خانواده ها به علت فقر مالی قادر به فرستادن
فرزندان خود به مدرسه برای ادامه تحصیل نیستند
و امسال شاهد باالترین آمار ترک تحصیل درخانواده
ها بوده ایم .ای کاش مثل گذشته نهادی این دانش
آموزان را حمایت مالی می کرد واز آن مدارس شبانه
روزی آیا هنوز فعالیتی دارند؟
•• آقای پزشکی که دو زن داری ،اگر اول انقالب مانند
کشورهای پیشرفته پزشکی ملی شده بود اکنون جناب
عالی نمی توانستی دو زن را اداره کنی و دستورالعمل
صادر کنی که واجب کفایی است که دیگران هم چنین
کنند.
••رئیس بانک مرکزی اگه نمی تونه تالطم بازار ارز رو
کنترل کنه چرا در رسانه اعالم می کنه که ارز بانک
مرکزی رو وارد بازار نمی کنه! این یعنی خط دادن
به دالالن بازار ارز .من دیپلمه هم می دونم که در
این شرایط اگه چنین کاری می خواد انجام بده نباید

ایتا،

رسانه ای کنه!
••باید پای صحبت همسر محترم این جناب پزشک
نشست و قضیه را از چشم ایشان دید .رضایت و
خوشحالی جناب پزشک که مسلم و روشن است.
••فقرا حتی روزنامه هم نمی خرند مثل من .خب هزار
تومان هم برای خودش پولیه که بعد بیان پیام بفرستن
و درد دل کنن از گرانی و شرمندگی هاشون بگن!
••باور کنید جوان ها نه کار دارند و نه امیدی به آینده
حاال اگر چند تا مرد پیدا بشه و از نظر مالی وضعش
خوب باشه تعدد زوجات ثواب داره.
••در جواب اون دوست که مخالف تعدد زوجات بودند
باید عرض کنم منم بازنشسته ام .چهارساله دو تا زن
دارم خیلی هم راضی ام اگه دولت وام ازدواج بده
سومی را هم می گیرم.
••خیلی ممنون از گفت و گوی اختصاصی با استاد
عزت ا ...فوالدوند.
••تا کی باید تماشاگر گرانی باشیم تیرآهن  14شاخه
ای یک شبه چندین هزار تومان گران تر شد .قانون
مرده!
••در جواب دکتری که دو زن داری شما به زندگی
ایده آل ات برس و برای بقیه تکلیف مشخص نکن .در
جواب آقایی که میگه مجبوره مجرد بمونه چون خانم با
انصاف پیدا نمی شه هم باید گفت شما بی مسئولیتی
و تنبلی خودت رو گردن بقیه نینداز!
••جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهوری اسالمی،
من یک اقتصاددانم راه جلوگیری از گران فروشی و
کنترل اقتصاد و ریشه کنی فساد به نظر و پیشنهاد بنده
این است که به همه استانداران دستور فرمایید داخل
هر شهری فقط چهار فروشگاه با همه مواد غذایی
تحت نظر دولت همان شهر افتتاح شود .مردم فقط از
همان فروشگاه با نرخ مصوب دولت خرید کنند .اگر
تمام مغازه داران به التماس خرید یا ارزان قیمت به
دست و پای مردم نیفتادند! اگر تمام اجناس و کاالها
ارزان نشد!
••پیمانکار پارک چهل بازه بعد از واریز حقوق به
کارگرها اعالم می کنه مبلغی رو بیشتر براتون واریز
کردم باید برگشت بدید .حقوق قانون کار در اوضاع
االن مملکت جواب گوی خرج و مخارج خانواده
مون نیست بخشی رو هم که پیمانکار میگه برگشت
بدید از شهردار مشهد خواستار برخورد شدید با این
پیمانکاران هستم.
••یک زوج در زاهدان با گذشتن از هفت خان دولت
زحمت تولید تمساح را برعهده گرفتند .برای استفاده
از تمامی اعضای آن برای مصارف دارویی ،بهداشتی
و صنعتی .سودآور هم هست اما ترسناک .آفرین به
این زوج!
••همان طور که دو پادشاه در یک ملک نمی گنجند دو
هوو هم در یک زندگی نمی گنجند و باالخره حسادت
خسارت و دلخوری و کینه به وجود خواهد آورد .درست

▪دالالن،شکرداخلیراخریداریوصادرمیکردند

دوروزقبلبودکهوزارتصنعت،معدنوتجارتباارسالنامهایبهمدیرکلدفتر
صادارت گمرک ایران تصمیم کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت صادرات
شــکر را ابالغ کرد .رئیس انجمن تولیدکنندگان قند و شــکردرباره این مصوبه
گفت:ازآنجاییکهتنظیمبازاراینمحصولبرعهدهانجمنقندوشکرگذاشته
شده ،حدود 40روز قبل متوجه شدیم که به یکباره حجم زیادی از شکر در بازار
ناپدیدمیشودوپسازتحقیقاتمتوجهشدیمکهعدهایداللباافزایشنرخارز
رویبهجمعآوریشکرازسطحبازارآوردهوآنرابهکردستانعراقوکشورهای
آسیای میانه از جمله ازبکستان و ترکمنستان صادر میکنند .بهمن دانایی در
گفتوگو با فارس افزود :دولت شــکر را جزو 25قلم کاالی اساســی قرار داده و
برایوارداتآنارزیارانهای 4200تومانیاختصاصمیدهد،اماعدهایشکر
تولیدداخلراصادرمیکنندوپولآنرادرجیبمیگذارنددرحالیکهمیتوانیم
بخشاعظمیازنیازداخلراباتولیداتخودمانتامینکنیم.ویتصریحکرد:بر
همیناساس نامهایبهوزارتصنعتووزارتجهادکشاورزینوشتیموخواستار
ممنوعیتصادراتاینمحصولشدیمتادربازارداخلبامشکلمواجهنشویم.

در اجالس همکاری های خراسان رضوی و والیت هرات
افغانستان مطرح شد:

تاکید بر ضرورت تامین حقابه ایران
از سد دوستی

حمیدی  -چهارمین اجالس همکاری های دوجانبه استان خراسان رضوی
و والیت هرات افغانســتان برگزار شد .به گزارش خراســان رضوی «علیرضا
رشــیدیان» اســتاندار خراســان رضوی در این جلســه ضمن اشــاره به وجود
خشکسالی شدید در استان ،بر تامین حقابه ایران از سد دوستی تاکید کرد.
رشــیدیان همچنین درباره مشــکالت موجــود در منطقه مرزی اســام قلعه
گفت :در این منطقه به عنوان نقطه صفر مرزی ایران با افغانستان مشکالتی
برای تجار و ترانزیت بین دو کشور وجود داشــت که خوشبختانه بازدیدهای
والی هرات منجر به تغییرات و اصالحات مفیدی شــد و باعث ارتقای جایگاه
ترانزیتی افغانستان در منطقه خواهد شد.
وی افزود :به رغم همکاری های بســیار خوبی کــه در حوزه های مختلف بین
ایــران و افغانســتان وجود دارد هنــوز مشــکالتی در حوزه مــرز و تجارت بین
دو کشــور وجود دارد که امیدواریم با اقدامات مشــترک حل شود .رشیدیان
همچنین به حل مشکالت ارزی سرمایه گذاران افغانستانی در استان اشاره
کرد و گفت :با تدابیر انجام شده سرمایه گذاران افغانستانی بعد از اعالم مبالغ
سرمایه گذاری خود می توانند برای انتقال ارز به داخل استان اقدام کنند.
دراینجلسهوالیهراتنیزبهموضوعاتیازجملهحضورمهاجرانافغانستانی
در ایران و تعامالت تجاری بین دو کشــور اشــاره کرد و گفت :از همکاری ها و
خدماتی که مقامات ایران به عنوان کشــور دوســت و همســایه برای توسعه و
همکاری با کشــور افغانســتان و والیت هرات انجام داده اند تشــکر می کنم.
«محمد آصف رحیمی» همچنین به موضوع تکمیل پروژه خط راه آهن خواف
به هرات اشاره کرد و گفت :سرمایه مورد نیاز برای تکمیل خط چهارم این پروژه
جذب شده اســت و در آینده نزدیک قطعه چهارم این پروژه انجام خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به بحران آب در والیت هرات گفت :خشکسالی در هرات
باعث شده نیمی از کشاورزی این والیت با مشکل مواجه و سد سلما نیز برای
آبگیری دچار مشکل شود .در این جلسه همچنین موضوعاتی مانند تشکیل
کمیتهامنیتمرزی،کمیتهفرهنگیوکمیتهبهداشتیمشترکطرحوبررسی
شد .شایان ذکر است دیدار با فعاالن اقتصادی خراسان رضوی از جمله برنامه
های امروز والی هرات در سفر به ایران است .رشیدیان افزود :در موضوع تامین
آب ،بحث سد سلما و امتداد رودخانه هریرود به سمت سد دوستی برای ما اهمیت
ویژه ای دارد و با دستور رئیس جمهوری ،موضوع در کمیته مشترک مربوطه مورد
بررسی قرار می گیرد.

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

نیست برای ساختن زندگی خود زندگی دیگری را
خراب کنی.
••سیاست دولت تدبیر در چهارسال اول و در عرصه
بین المللی ،گره گشای بسیاری از مشکالت کشور
بود .دولتمردان تدبیر با وجود تحریم ها و کارشکنی
های آمریکا فعال تر از گذشته در حال خدمت رسانی
صادقانه به مردم هستند.
••دو تا برادر من زنان خشن ،غرغرو و بی مسئولیت
دارند و چندبار گفتند اگه پول داشتیم حتما یه زن دیگه
می گرفتیم .پس زن اگه زن باشه مردش رو خونه پابند
می کنه .عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
••ممنون از روزنامه خراسان که محلی شده برای
مناظره های منطقی و قانونی برای مخاطب پروپاقرص
ایرانی و سنگ صبور ما .اکثر پیام های مخاطب چاپ
می شود هرچند مسئوالن نمی خوانند از بس درگیر
حل مشکل ملت اند!
••باید حقوق کارمندان  10برابر شود!
••شش ماه است به علت تنگدستی و پرداخت نکردن
دو میلیون تومان نفقه از دیدن فرزندم محرومم و
خواهان کمک به صورت قرض الحسنه هستم.
••از مسئوالن آستان قدس رضوی تقاضا می کنم
که یک تیم فوتبال در سطوح باالی لیگ های کشور
تاسیس کنند تا از ظرفیت های باالی این نهاد در
ورزش کشور نیز استفاده شود.
••لطفا پیگیر طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس
باشید.
••آقایی که متاسفانه پیشنهاد چند همسری را داده اند و
از دو همسری خود دفاع و اظهار رضایت کرده اند جناب
بهتر نبود به جای ازدواج همان هزینه را به دو پسر و دختر
بدهید که آن ها هم زندگی شیرین داشته باشند؟ دیگر
این که همسران شما با هم خوب هستند آیا می دانید
چه تعداد قربانی همین چند همسری شده اند و این که
شما پولدارها را از سایر مردم جدا کرده اید که متاسفانه
این فاصله طبقاتی منحوس بوده و هست و بیشتر هم
خواهد شد!
••شهرداری مگر چه خدماتی برای وانت بارها انجام
می دهد که  500هزار تومان برای برچسب می گیرد؟
•• وضعمون مثل تیمی هست که  11تا گل خورده و
آخر بازیه ،مربی هم بازیکنان رو تعویض می کنه .آقای
روحانی این هم از تعویض سیف با همتی .دیدی باز هم
چند تا گل خوردی.
••تا وقتی خانم های مجرد سرکار بروند خبری از
ازدواج نخواهد بود چون جوانان را بیکار می کنند .این
یعنی گناه نابخشودنی.
••وقتی در مراکز خرید می بینم به جای پالستیک
گونی پارچه ای یا کاغذی گذاشتند تشکر می کنم.
مردم بیایید از خودمان شروع کنیم.داریم با دست
خودمان زمین را نابود می کنیم و گور خودمان را می
کنیم!





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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سریالپلیسراهورورانندگانونقلقولترامپرویکارتعروسی!

1.1 M
3.1 M

نقل قول ترامپ روی کارت عروسی!
دیروز یک کارت عروسی بامزه در شبکه های اجتماعی منتشر شد که شبیه صفحه یک
روزنامهبودونقلقولهاییسیاسیداشت!کاربراننیزبادیدناینکارتبانمک،شوخی
هایزیادینوشتند.یکنفرنوشتهبود«:میگمآدممگه چنبارازدواجمیکنه؟پسباید
تمامتوانمونروبرایکارتعروسیبهکاربگیریم!»عرفانهمدراینبارهنوشت«:فکرشو
بکن! از ترامپ تا آمانو ،توی این کارت عروسی نقل قول دارن!» کاربر دیگری هم نوشته
بود« :زمان ما نهایت خالقیت برای کارت عروسی ،عبارت «قناری های عاشق» بود!»

1.5 M

جشن تولد کارگری!
انتشار ویدئوی کوتاهی از جشن تولد چند کارگر بازتاب زیادی
در شبکه های اجتماعی به همراه داشت .کاربری به نام سجاد
نوشتهبود«:همیشهکهنمیشهخوشیهامالپولدارهاباشه.بقیه
همسهمیدارن!»ترانههمبهکنایهنوشتهبود«:اینقدرعکسو
فیلمازتولدهایالکچریآقازادههاوغارتگرهادیدیمحالتتهوع
گرفتیم .سی ثانیه جشن تولد کارگری ببینیم بشوره ببره!» کاربری دیگر با نام سایه هم
نوشتهبود«:کاشیهکمیبهفکرزندگیکارگراباشیمتااوناهمراحتتروشادترزندگی
کنن!» کاربر دیگری هم نوشته بود« :کارگرها مگه به همین چیزهای ساده دلشون رو
خوش کنن!» شخص دیگری هم برای او در کامنتی نوشت« :برای شادی دنبال بهانه
هایبزرگنگردیم».

بازهمدرگیریرانندهمتخلفوپلیس
انتشارویدئویدیگریازدرگیریپلیسراهنماییورانندگیبا
یکرانندهمتخلفحرفوحدیثهایزیادیراروانهشبکههای
اجتماعی کرده است .در این ویدئو پلیس عصبانی ،به شکل
عجیبی راننده را به باد کتک می گیرد! حسن در واکنش به این
درگیری نوشته است« :کتک خوردن پلیس هم خوب نیست
ولی برای نشون دادن اقتدار ،الزم نیست این جوری برخورد کنن!» کاربر دیگری با نام
کاربریطاهرهمنوشته«:نمیدونمچراتازگیهااینقدربرخوردبینرانندههاوپلیس
زیادشده!»آنانیزدرواکنشیاینگونهنوشت«:وظیفهپلیسفقطیادداشتپالکخودرو
بودتابعدازطریققانونیپیگیریبشه.نهاینکهجنجالدرستکنه!»

1.3 M

روایتپلیسیکهازرانندهمیلیاردرکتکخورد
ادامه ماجرای مأمور پلیس و میلیاردری که او را کتک زده
بود ،دیگر ویدئوی پربازدید دیروز بود .این بار اتفاقات از
زبان پلیس روایت می شد و شخص خاطی با دستبند در
کنار او حضور داشت .شخصی با نام کاربری مجید برای
این ویدئو این طور کامنت گذاشته بود« :با اینا باید بدتر از
مجرم های معمولی برخورد کنن .این جور آدما اقتدار پلیس رو می شکنن ».فائقه
نیز با تأیید این کامنت ،در کامنتی دیگر نوشت« :برخوردهای راننده ها و پلیس
ها از همین جاها شروع میشه .یه نفر یه دعوایی درست می کنه ،نتیجه اش میشه
این که هر چند روز یه بار از این خبرا می شنویم».

CMYK

