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آغاز سفر بدون ترامپ «مالنیا»
به آفریقا

...

بر اساس جدیدترین گزارش موسسه بین المللی فریزر مشخص شد:

یادداشت روز

بهبود  20پله ای رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی

مهدی حسن زاده

info@khorasannews.com

شروط تداوم روند سقوط ارز
طی دو روز گذشــته بازار ارز و طال با روند نزولی چشمگیری
مواجه شد .این روند نزولی همراه با هجوم ارزها و سکه های
خانگی،کاهشقابلتوجهقیمترارقمزد.هرچندقیمتدالر
در بازار آزاد همچنان نرخی به مراتــب باالتر از چند ماه اخیر
دارد اما چشم انداز کاهش قیمت در بازار ایجاد شده است و
می توان امید داشت که قیمت دالر به نرخ هایی حتی کمتر
از 10هزار تومان هم برســد .برآوردهای کارشناسان از نرخ
واقعیدالرنیزنشانمیدهدکهایننرخباتوجهبهتفاوتتورم
داخلیوخارجی،قدرتخریدمردموتوانتولیدبراساسنرخ
ارز،قطعاکمتراز 10هزارتوماناست.بااینحالدربارهروند
کاهش قیمت ،تداوم آن و آینده قیمــت ارز بحث های زیادی
وجودداردامابهاختصارتوجهبهچندنکتهضروریاست.
مسیر آینده دالر ارتباط زیادی به مسیر طی شده آن تاکنون
دارد .کارشناســان معتقدنــد بار اصلــی افزایش نــرخ ارز در
روزها و هفته های اخیر بر دوش هیجانات کاذب روانی و نیز
غیبت بانک مرکزی از بازار اســکناس ارز بوده اســت .با این
حال ،مداخله جــدی بانک مرکــزی در بازار ،زمینــه را برای
ایجادمحرکروانیقویجهتافتقیمتهاایجادمیکند.
به این ترتیب شرط کافی برای ترکیدن کامل حباب نرخ ارز،
به فضای روانی به وجود آمده در تحوالت اخیر بستگی دارد.
بهنظرمیرسددرصورتبروزعزمجدیوموثربانکمرکزی
برایساماندهیبازارارز،پذیرفتنودخیلکردنبازیگران
حقیقی و رســمی این بازار از جمله صرافی هــا و به خصوص
اطالعرسانیشفافبرایزدودنشیطنتهایقیمتسازی
دربازار،روندقیمتهاراازهمانراهیکهرفتهاست،بهنقطه
تعادلحقیقیبازمیگرداند.بازارارزدرشرایطفعلینیازبه
یکراهبرقویدارد.بانکمرکزیبایدبابازگرداندناعتبارو
اقتدارخود،باقدرتهرچهتمامتر،صادرکنندگانخصولتی
را که نقش کمرنگی در عرضه ارز به بازار داشته اند ،به عرضه
ارز ترغیب کند و با ابزارهای نظارتی و حتی قضایی ،مدیران
این شرکت ها را ملزم به تزریق درآمدهای ارزی خود به بازار
ارزکند.درچنینشرایطیمجوزورودارزصادراتیبهبازار،با
نرخهاییبیشترازسامانهنیماوکمترازنرخفعلیبازار(حدود
 12هزار تومان) می تواند ،رونــد نزولی نرخ ها را ادامه دهد.
عالوه بــر این بانــک مرکــزی باید عوامــل بنیادیــن وموثر بر
بــازار ارز را شناســایی و درخصوص تاثیر آن تدبیــر کند .این
تدبیر در دو بخش باید صورت گیرد .بخش نخســت ،درباره
نقدینگی موجــود در بازار اســت .بــورس در شــرایط فعلی،
چشــم انداز خوبــی در جــذب ســرمایه از خــود نشــان داده
اســت .ترغیــب ورود ســهامداران جدیــد به بــورس ،تنظیم
ســازوکارهای جدیــد و تشــویقی بــرای ورود ســرمایه های
جدید به بورس و آشــنایی تــوده مردم با ســازوکارها و مبانی
ســرمایه گذاری در این بــازار ضروری اســت .همزمان توجه
بــه رصــد نقدینگــی موجــود و ورود و خــروج ســرمایه هــای
مخــرب در بازارهــای ســفته بــازی و وضــع هر چه ســریع تر
مالیات بر این ســفته بازی ها باید در دســتور کار قرار گیرد.
بخــش دوم ،بــه تدابیــر خارجــی باز مــی گــردد کــه بتواند
جریــان انتقــال ارز و روابط اقتصــادی خارجــی را همزمان
با فرارســیدن دور جدید تحریم هــا هموار ســازد .این روزها
خبرهای مثبتی از توافق ایران و اروپا بر ســر ســازوکار مالی
به گوش می رســد .این توافق می توانــد بخش قابل توجهی
از آســیب های تحریمی را کم کند .همزمان به نظر می رسد
تعامالت دیپلماسی اقتصادی در شرق نیز باید بیشتر شود.
تدوین مناســباتی کــه بتوانــد روابط تجــاری ما را بــا چین و
هند بــه عنوان دو مشــتری بــزرگ نفتی کشــورمان و ســایر
شــرکای منطقه ای از روســیه تا ترکیه و از عراق تا پاکســتان
و افغانســتان ارتقا بخشــد ،کلیدی اســت .در این میان باید
تمرکز بر تداوم فروش نفت ،تداوم روند صادرات سایر کاالها
و تسهیل روابط بانکی و به خصوص انتقال ارز باشد .انتقال
ارز به داخل کشور در این شرایط به ویژه از مسیر همسایگان
شــدنی اســت و با روش هــای مختلف بایــد پیگیری شــود.
در هر صــورت امید مــردم به کاهش قیمــت ارز زنده شــده و
شــرایط برای قیام همه جانبه علیه غول التهاب ارزی فراهم
شده اســت .اکنون دولت و ســایر قوا نیز باید با درک شرایط
ســخت مردم و با ادبیاتی وحدت آفرین این روند امیدآفرین
را تداوم بخشند و از مسیر هولناک ارزی که پیش رو بود ،پلی
برایموفقیتدرمصافباجنگاقتصادیدشمنبزنند.

...
خبر

آزادی اقتصادی ،شاخصی است که نشان دهنده میزان آزادی
و اختیار عمل و امنیت فعاالن در تصمیم گیری و انجام فعالیت
های اقتصادی است .معموال ساالنه دو موسسه معتبر هریتیج
و فریزر به محاسبه مقدار این شاخص و رتبه بندی کشورهای
جهان بر اساس آن می پردازند .در این زمینه ،آخرین گزارش
موسســه فریــزر نشــان می دهــد کــه رتبه ایــران با رشــد 20
پله ای نســبت به گزارش قبلی در رتبه صد و ســی ام آزادترین
اقتصادهای جهان قرار دارد.
به گزارش خراسان ،این شاخص که از سال  1996محاسبه و
گزارش می شود بر اساس پنج متغیر اصلی محاسبه می شود؛
اندازه دولت (هرچه دولت کوچک تر باشــد آزادی اقتصادی
بیشــتر اســت) ،نظام حقوقی و قضایــی (این که چقــدر فضا
را برای فعالیت ســالم باز بگذارد و بر فعالیت ناســالم سخت
بگیرد) ،پول سالم و معتبر (ارزش پول و تورم و میزان اطمینان
خاطر از آن) ،میزان بازبودن مبادالت خارجی (آزادی معامله
با خارجیان) ،ضوابط و قواعد کسب و کار (این که ورود به یک
کسب و کار چقدر راحت باشد).
به گزارش ایســنا و طبق گــزارش اخیر فریزر ،با محاســبه این

شاخصها،بهکشورهایمختلفنمرهایبین 0تا 10دادهمی
شود تا بر اساس آن رتبه بندی شوند .ایران در این ردهبندی با
 6.03امتیاز ،باالتر از کشورهایی چون اوکراین ،برزیل و مصر
و پایینتر از کشورهایی چون ویتنام و یونان و چین در رده صد و
سیامقرارگرفتهاست .دراینرتبهبندیآلماندرردهبیستم،
اتریش بیســت و هفتم ،کره جنوبی ســی و پنجم ،ژاپن چهل و
یکم ،فرانسه پنجاه و هفتم و ترکیه هشتاد و ششم قرار دارد.
▪آزادترین و بسته ترین اقتصادهای جهان

همانندسالهایگذشته،هنگکنگوسنگاپوررتبههایاول
و دوم را از آن خود کردهاند .نیوزیلند ،سوئیس ،ایرلند ،آمریکا،
گرجستان ،موریس ،انگلیس ،اســترالیا و کانادا در ردههای
ســوم تا دهم جای گرفتهاند .شاخص اقتصادی عددی از یک
تا  ۱۰بوده و هنگ کنگ با عدد  ،8.97بیشترین نمره را کسب
کرده اســت .ونزوئال با نمره  ،2.88بستهترین اقتصاد جهان
اســت و پس از این کشــور ،لیبی ،آرژانتین ،الجزایر ،ســوریه،
کنگو ،آفریقای مرکزی ،آنگوال ،گینه بیسائو و سودان در جمع
 ۱۰کشور با بستهترین نظام های اقتصادی قرار دارند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس پس از نشست غیرعلنی درباره حادثه اهواز خبرداد

معرفی برخی مقصران حادثه تروریستی اهواز به دادگاه
محمد اکبــری  -در جلســه غیر علنــی مجلس گفته شــد که
قصور در حادثه تروریســتی  31شــهریور اهواز قطعی است و
با تعدادی از مقصران حادثه برخورد شــده و تعــدادی از آنان
نیز به دادگاه معرفی شدهاند .به گزارش خراسان ،با گذشت
 10روز از حادثه تروریســتی اهواز و تهیه گــزارش این حادثه
توسط کمیســیون امنیت ملی مجلس روز گذشته با حضور
مسئول حفاظت ســتاد کل نیروهای مســلح ،حجت االسالم
والمســلمین ســید محمود علوی  وزیر اطالعــات ،عبدالرضا
ی فضلی وزیر کشــور ،مدیرکل اطالعات خوزســتان و
رحمان 
استاندار خوزستان روند رسیدگی به پرونده حادثه تروریستی
 31شــهریوراهواز وابعاد این حادثه در دستور کار جلسه غیر
علنی مجلس قرار گرفت.
هرچندسخنگویهیئترئیسهمجلسدرتوضیحاتیاجمالی
به خبرنگاران پارلمان بدون تشریح جزئیات این جلسه تنها به
اعالم «وقوع قصور قطعی درحادثه تروریستی اهواز و معرفی
برخی از مقصران حادثه به دادگاه» بسنده کرد اما طبق گفته
حاضران جلسه ،وزیراطالعات در این نشست چالشی گزارش
خود را از اقدامات پیشــگیرانه اطالعاتی این وزارتخانه برای
جلوگیری از وقوع حادثه به نماینــدگان ارائه داده امابا انتقاد
تند برخی نمایندگان مواجه شده است.
بهروز نعمتی ســخنگوی هیئت رئیســه درجمــع خبرنگاران
پارلمانیبااشارهبهاینکهدرجلسهغیرعلنیمسئوالنحاضر
بابت قصوری که در این حادثه اتفاق افتاده عذرخواهی کردند،

گفت :بــا توجه بــه فضای کشــور و وجــود گروههــای مختلف
تکفیری در عــراق ،ســوریه و اطراف ایــران ،نباید ایــن منافذ
وجود داشته باشد و باید برخورد جدیتری با افراد مقصر این
حادثه شود .وی افزود :در نهایت مقرر شد وزیر کشور گزارش
مفصلی از حادثه تروریستی اهواز به صورت جمع بندی شده
به مسئوالن و مجلس ارائه دهد.
▪تقدیر ازسپاه برای گوشمالی تروریسم

"گوشــمالی تروریســم با موشــک های ســپاه پاســداران" نیز
موضوعی بود که روز گذشــته در نطق ومصاحبــه نمایندگان
مطرح شد به طوری که سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم
کاشان در مجلسگفت :پیام اقدام موشکی و پهپادی سپاه به
حامیان تروریســتها همچون امارات و عربستان این بود که
اگر دست و پایشان را جمع نکنند با قدرت قطع خواهد شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیســه مجلس درباره
انتقام موشکی سپاه از تروریسم گفت :دنیا بداند که اگر کسی
بخواهد کوچکترین آســیبی به ملت ایران برســاند ،ســیلی
محکمی خواهد خورد و اقدام اخیر ســپاه در هدف قرار دادن
گروههای تروریستی در همین زمینه بود.

وی با تقدیر وتشکر از اقدام اخیر سپاه در مقابله با تروریسم خارجی
گفت :وظیفه پاسخ به اقدام خرابکارانه دشمنان بر عهده نیروهای
مســلح اســت و قطعا مجلــس در مباحــث پشــتیبانی و بودجه از
نیروهای مسلح دفاع میکند.

یک نماینده مجلــس از نگارش نامــه وکالی ملت به رئیس
جمهور در حمایت از کاهش نرخ ارز خبر داد و ضمن گالیه
از ورود دیرهنگام بانک مرکزی برای سامان دهی بازار ارز،
خواســتار ادامه یافتن اقدامات برای کاهش نرخ ارز شــد.
حجتاالسالم احد آزادیخواه نماینده مردم مالیر در مجلس
در گفــت و گو با فــارس افــزود :نماینــدگان مجلس ضمن
حمایت از سیاستهای بانک مرکزی به منظور سامان دهی
بازار ارز تأکید دارند که باید این سامان دهی ادامه یابد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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•• مگر بازرسان بازار ،خودشان بازاری شدند که مغازه
با مغازه دیگر نرخ متفاوت دارد؟
••بــا ایــن کــه هشتم مهر سفرهای مــردم بــه لحاظ
بازگشاییمدرسههاکمترشدهوبایدبلیتقطاروجود
داشتهباشدولیبلیتگیرنمیآید.یکآژانسگفتکه
بلیت به شکل تور دارد .البته با هزار مرارت دو تا بلیت
گیر آوردیم وقتی سوار قطار شدیم کلی مسافرهای
خارجی سوار بودند .سفر همه مردم ما که توریستی
نیست و خیلی ها حسب ضرورت سفر می کنند .خوب
است که مسئوالن به این موارد هم توجه کنند.
••از تمامی پرسنل محترم روزنامه خراسان به خاطر
تالشی که برای روشن کردن اذهان مردم درباره فرقه
ضاله بهاییت و شبکه فاسد و منحرف «من و تو» انجام
می دهند صمیمانه متشکرم .تالش شما جهاد در راه
دین و کشور محسوب می شود .اجرتان با خداوند.
••بنده در چهارمین آزمــون استخدامی متمرکز
دستگاه های اجرایی کشور برای سازمان بنادر و
دریــانــوردی در ابتدای شهریور  96شرکت کردم
که قرار بر استخدام  200نفر در عنوان های شغلی
مختلف برای بنادر مختلف کشور از جمله چابهار
بود .خوشبختانه پذیرفته شدم و تمامی مراحل اعم
از مصاحبه های علمی ،عقیدتی و سپس تاییدیه
گزینشی را با موفقیت پشت سر گذاشتم و آزمایش
های طب کار و همچنین سایر مدارک همچون عدم
سوءپیشینه و تاییدیه تحصیلی و  ...به دست سازمان
مرکزی بنادر و دریانوردی رسیده است اما همچنان
من بیکارم!
••حاال که دالر داره پایین میاد اجناسی را که باال رفته
بود ارزان کنند .چطوریه که فقط گران کردن رو بعضی
از فروشندگان خوب بلدند؟ کی باید نظارت کنه؟
••خدایا دل هایمان را مطمئن به ذکر و یاد خودت کن!
••چرا سازمان تعزیرات بر قیمت اجناس فروشگاه ها و
سوپرمارکت های کوچک نظارتی ندارد؟ قیمت روی
اجناس با قیمت فروش خیلی تفاوت دارد.
•• دولت اگر توان کنترل قیمت ها را ندارد بهترین راه
توزیع کوپن بین مردم است.
••دولت چهار ماه است اوراق تسویه خزانه نوع دوم
را برای تسویه حساب پیمانکاران بدهکار با بانک ها
تصویب کرده .متاسفانه بانک ها اظهار می کنند هیچ
گونه دستورالعملی به آن ها نرسیده و ما همچنان در
حال زیان کردن هستیم .از استاندار محترم و رئیس
سازمانبرنامهوبودجهاستدعاداریمپیگیریفرمایند.
••تولیدکنندگانداخلیدرگرانیدالر،اجناسخودرا
تا دو سه برابر گران کردند .باید نهادی باشد تا بررسی

معاون اول رئیس جمهور در آیین بهره برداری از  430کالس اعالم کرد:

دولت در تدارک تقدیر از  17دانش آموز سراوانی
ذوالفقاری ۱۷ -دانــش آموز از یك كالس در ســراوان موفق
شدند در رشته پزشكی پذیرفته شــوند كه البته هیئت دولت
نیز از آنــان قدردانی كرد و امیدوارم در یك مراســم رســمی از
آن ها تقدیر به عمل آید .به گزارش «خراســان» ،روز گذشــته
معاون اول رئیــس جمهــور در افتتــاح  430کالس در قالب
144مدرسه در سیستان و بلوچســتان در تماس با مسئوالن
استان گفت :سیستان و بلوچســتان مرزداری شایسته برای
كشور است ،مردم این استان با شرایط سخت طبیعی و به ویژه
در تابستان با گرد و غبار شدید مواجه هستند ،امسال به دلیل
مشكل كمبود آب و خشكسالی در این استان یكی از بدترین
سال ها بود كه امیدوارم بتوانیم با برنامه ریزی و مدیریت منابع
آب ،این مشكل را در سال های آینده كاهش دهیم .به گزارش
پایگاه اطالع رســانی دولت ،دكتر «جهانگیــری» اظهار کرد:
بهترین قدرشناسی و تشكر از خدمات دولت و خیران مدرسه
ساز در حوزه تعلیم و تربیت .كار دانش آموزان سراوان بود كه
با وجود این كه در یكی از محروم ترین نقاط كشور هستند و از
امكانات كمتری برخوردارند ۱۷ ،دانش آموز از یك كالس در
این شهرســتان موفق شدند در رشته پزشــكی پذیرفته شوند
كه البته هیئت دولت نیز از آنان قدردانی كــرد و امیدوارم در

خط ریســندگی کارخانــه بافت بلــوچ ایرانشــهر در دهه فجر
امسال به بهره برداری می رســد .به گزارش خراسان ،معاون
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه بازدید از روند بازسازی
کارخانه ریســندگی و بافندگی بافت بلوچ ایرانشهر گفت :با
راه اندازی خــط جدید این کارخانه که بــرای تجهیز آن 100
میلیارد تومان هزینه شــده است زمینه اشــتغال  170نفر به
طور مستقیم فراهم می شود .دکتر «منصور معظمی» افزود:
کارخانــه بافت بلوچ به عنــوان یکی از بزرگ تریــن واحدهای
نساجی کشور نقش موثری در اشــتغال و توسعه جنوب شرق
کشور داشته است ،امکانات این کارخانه در آتش سوزی سال
 88از بین رفت .وی ادامه داد :ماشین آالت جدید و مدرن برای
راه اندازی خط ریســندگی این کارخانه در حال نصب است،

پیامك2000999 :

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

تالش می کنیم با احیای دوباره این واحد نساجی شاهد تولید
کاالی داخلی و توسعه اقتصادی منطقه باشیم .خط بافندگی
کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر نیز تا یک سال آینده تکمیل و راه
اندازی می شود .سفارش ساخت قســمتی از تجهیزات داده
شده اســت که پس از تولید وارد کارخانه می شود .وی با بیان
این که واحد رنگرزی و ریســندگی ایــن کارخانه و در مجموع
 30درصــد ظرفیــت آن در حال فعالیت اســت ،اظهــار کرد:
طی سال های گذشته بر اســاس اصل  44مقرر شد نوسازی
و به سازی کارخانه بافت بلوچ به بخش خصوصی واگذار شود
ولی در دولت یازدهم ،دولت این پروژه را در دســت گرفت و از
سوی مقام های کشوری تاکید زیادی برای سرعت بخشیدن
به آن شده است.
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صفحه6

 4سال گذشت  ،خبری از تحقق مصوبه شورای امنیت کشور نشد

غفلتشورایشهرازتشکیلسازمانحاشیهمشهد

••فکری برای گرانی ونبود جنس بکنید .یک تسمه
دینام عوض کردم شده 160هزار تومان! با این اوضاع
خراب کاسبی من راننده تاکسی از کجا باید بیاورم؟
••با سیاست دولت در کنترل نقدینگی شاهد کاهش
شدید قیمت مسکن و رکود آن در هفته های آینده
خواهیم بود.
••تعداد خوابگاه دانشجویی در کشور بسیار اندک
است که همت دولت و خیران را می طلبد.
••چرا دوره پیش دبستانی در مدارس برگزار نمی شود
که هزینه کمتری به خانوار تحمیل شود؟
••پیشنهاد می شــود به جــای اعــدام سه نفر مفسد
اقتصادی ،امــوال آن ها مصادره شــود ،خودشان
ممنوع الخروج و ممنوع المعامله و حتی حبس دایم
شوند و پول شان صرف کمک به اصالح سیستم های
نظارتی شود .با این کار هم از ادعای حقوق بشری
جوامع بین المللی در امان خواهیم بود و هم با پول
دریافتی مفسده های اقتصادی از بین خواهد رفت.
••با سالم .تشکر ویژه دارم از کارگروه صفحه حوادث
روزنامه خراسان به ویژه جناب سید خلیل سجادپور .از
شما عزیزان تقاضامندم که حوادث مهم را موشکافانه
تحلیل کنید و در ضمن مــواد قانونی مرتبط با سیر
دادرسیپروندهرامطرحکنیدتامردمازعواقبقانونی
جرایم مطلع باشند و بخش حوادث نیز پربارتر باشد نه
این که صرفا داستان جنایی باشد .با سپاس.
••مسئوالن محترم فکری به حال کارگران کنید .ما
کارگران شرکت فرش هر ماه تعطیلی اجباری داریم.
••با سالم به نیروهای نظامی و انتظامی و درود بر
مردان سپاه و هزاران درود که حق مظلومان بی دفاع
را از ظالمان و یزیدیان زمانه گرفتند .خدا پشت و
پناهتان .بعد از خدا ،امنیت کشورمان را مدیون شما و
ارتشیان و نیروهای انتظامی هستیم .آن که حق ستم
دیده را از ستمگر نستاند خداوند قدرتش را بستاند.
الحق که حق مردم بی دفاع را از یزیدیان زمانه امروز
گرفتید.
••صفحه حوادث  9مهر را دو بار خواندم آخر نفهمیدم
خاتون کال چند تا شوهر داشته؟
••مطبوعات «تور قوزآباد» از زبان نتانیاهو را سوژه و او را
با گاو و گرگ و کفتار و  ...مقایسه کردند .مگر حیوانات
مذکور چه آسیبی به انسان ها و هم نوعان شان می
رسانند؟ چرا آن شیطان واقعی را با حیوانات بی گناه
مقایسهمیکنند؟
••حقیر چندی پیش عرض کردم دولت باید قیمت
سکه را برای مهریه مثل دالر ثابت اعالم کند تا جلوی
خیلی از نابه سامانی ها گرفته شود.
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بحث بر سر طمع کاران دالر و توصیه المیرا شریفی به جهرمی






680.5 K views

چه شغلی سخت تر است؟

«هنوز هم فکر می کنید شغل تان سخت است؟!» به
تازگیویدئوییمنتشرشدهکهدرآنیکیازکارگران
در حالتی که آب و گل والی با فشار به بیرون فواره
میزندبهتعمیرلولهمیپردازد.اینویدئوباکپشنی
که در ابتدا هم به آن اشاره کردیم واکنش کاربران
را به دنبال داشته است .کاربری در این باره نوشته:
«البته هرشغلی سختی هایی داره که میتونه آدم ها
رواذیتکنه.امااینکهدرچهمرحلهایفردازشغلش
خستهبشهبهعالقهوآستانهتحملشبستگیداره».
کاربردیگری هم نوشته« :کار ما در مقابل کار توی
معدنواینجورشغلهاهیچینیست!»


870.5 K views

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

نمابر05137009129 :

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

یك مراسم رسمی از آن ها تقدیر به عمل آید« .بطحایی» ،وزیر
آموزش و پرورش نیز در این مراسم و به صورت تلفنی با تاكید
بر این كه مدرسه باید كارگاهی باشد كه دانش آموزان بتوانند
در آن مهارت های زندگی فــردی و اجتماعی خــود را تمرین
كنند از تالش های خیران مدرسه ساز قدردانی كرد و گفت:
 ۵۰درصد مدارس كشور توسط خیران احداث شده است .به
گزارش خبرنگار ما ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
سیســتان و بلوچســتان در این مراســم گفت :رتبه استان در
جذب تعهدات خیران در سال 90در کشور 28بود که با تالش
مسئوالن اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس به رده پنج
کشوری ارتقا یافته است« .باقر کرد» افزود :تعهدات خیران از
سال  90رشد بیش از  20برابری داشــته است ،از سال ،92
سه هزار و  119کالس درس در استان ساخته و هزار و 815
کالس به صورت مردمی و مشارکتی تحویل آموزش و پرورش
شده است .به گفته وی ،با وجود اقدام های انجام شده ،پوشش
تحصیلی استان  85درصد است که با میانگین  94درصدی
متوســط کشــوری فاصله دارد .وی خاطرنشــان کرد :نتیجه
تالش های خیران و دولت قبولی  17دانش آموز سراوانی در
رشته پزشکی بود.



ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کند چقدر این افزایش قیمت ها به خاطر افزایش دالر
بوده در حالی که خدمات آب و برق و گاز یا دستمزد
کارگر ثابت بوده است.
••دوست عزیزی که روز دوشنبه در جواب نوشته بودی
تفریح مردم قلیان است متاسف شدم برات آخه قلیان
می شه تفریح؟!
••این درسته که باال و پایین رفتن دالر در زندگی مردم
تاثیر داشته باشه؟ دوستی دیشب موبایل گران خرید و
امروز ارزان شد! باید دولت با هیچ کس تعارف نداشته
باشد و برخورد شدید کند.
••از دانشجویان مرحوم دکتر علوی مقدم هستم .به
خاطر شیوایی کالم شان دوست نداشتیم کالس شان
تمام شود ،برای شادی روحش صلوات.
••باندهای مافیایی که با حضور ابرمرد تاریخ ورزش
دنیا (کارلوس کی روش) دستانشان از چاپیدن حق
مردم در این زمینه کوتاه شده ،طبیعی است که مرتب
به وسیله نوچه هایشان علیه مربی بی نظیر جهان
فوتبال سم پاشی کنند.
••ثبت نام خودرو باید با شرایط ویژه و ثبت مهر غیرقابل
انتقال به مدت پنج سال قید گردد تا تب بازار فروکش
کند.
••چرا مجلس اجازه ورود قوه قضاییه به حساب های
بانکی رانت خواران را نمی دهد اما در عوض خواهان
شفافیت مالی کشور در برابر بیگانگان است؟
••رهــبــر معظم انــقــاب اس ــام ــی ،حــضــرت امــام
خامنه ای( مدظله العالی) می فرمایند :درس از محرم
فقط به معنی کشته شدن نیست .در ایام محرم و صفر
ملت عزیز ما باید روح حماسه را ،روح عاشورایی را،
روح نترسیدن از دشمن را ،روح توکل به خدا را ،روح
مجاهدت فداکارانه در راه خدا را در خودشان تقویت
کنند و از امام حسین (ع) مدد بگیرند.
••انتقام دقیق از تروریست ها با وجود همه مشکالت
کشور مرا به عنوان یک ایرانی مسلمان غرق در شور و
شعف و غرور کرد به طوری که در پوستم نمی گنجیدم.
دشمنان بدانند ما به تاسی از امام حسین (ع) مرد
میدان عمل هستیم .هر حمله ای حتی اقتصادی ما را
قوی تر و متحدتر می کند .حاال واقعا باید نتیجه گرفت
که دشمنان قسم خورده اسالم سال هاست که به فکر
تسخیر این کشور مستقل اسالمی هستند اما جرئت
نمیکنندغلطیکنند.
••حداقل چرا به فروشگاه های دولتی دستور نمی
دهند که به سودجویان اقالم اضافه ندهند؟ وقتی
در فروشگاه اتکا و رفاه  40-30شل رب و تن ماهی یا
روغن و  ...می خرند چرا باید بدهند؟



خط ریسندگیکارخانه بافت بلوچ ایرانشهردهه فجرافتتاح می شود

حمایت مجلس از اقدامات دولت برای
کاهش نرخ ارز

«مالنیا ترامپ» بدون حضور رئیس جمهور آمریکا ،سفر خود به چهار کشور آفریقایی را با ورود به غنا آغاز کرد .این برای اولین بار است که مالنیا بدون حضور ترامپ
به سفر خارجی می رود .مالنیا در این سفر قرار است عالوه بر غنا به کشورهای کنیا ،ماالوی و مصر سفر کند .خبرگزاری فرانسه از مالنیا ترامپ نقل کرد :به دنبال
تمرکز بر فعالیتهای انساندوستانه و برنامههای موفق توسعهای هستم که در بسیاری از کشورهای آفریقایی در حال اجرا هستند.

آقای جهرمی از خودتان شروع کنید !

«واکنش مجری شبکه خبر به توئیت آذری جهرمی
که از نقش شبکههای اجتماعی در ارزان شدن
دالر گفته بود» مطلبی بود که حرف و حدیث های
زیــادی به دنبال داشــت .ماجرا از این قرار است
که آذری جهرمی بعد از شروع سیر نزولی قیمت
ارز و طالدر پستی می نویسد« :آیا در تیتر فردای
روزنامه ها به نقش شبکههای اجتماعی در همدلی
ملی و سقوط دالر پرداخته خواهد شد؟» اما المیرا
شریفی مقدم ،مجری شبکه خبر در پاسخ او می
نویسد« :ارزانی واقعی زمانی است که با ثبات بازار
ارز ،قیمت کاال و خدمات هم کمتر شود .آقای وزیر
از بسته های اینترنت همراه شروع کنید .بهانه این
گرانی ،دالر بود!» کاربری نوشته« :مجری شبکه
خبر کار اصلیش یعنی خبرنگاری رو به خوبی انجام
داده .یک خبرنگار باید زبان مردم باشه».
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بحث بر سر طمع کاران دالر

«کاهش شدید قیمت ارز و طال در بازار همچنان
ادامــه دارد و مردم در شهر های مختلف کشور
به صرافی ها هجوم برده اند و اقــدام به فروش
ارزهای خانگی خود می کنند ».این موضوع به
ترند اخبار شبکه هــای اجتماعی نیز تبدیل
شده اســت .بعضی از کاربران با نگاهی جدی
به موضوع پرداختند.مثل کاربری که نوشته:
« قصه اصلی چیست؟ طمع مردمی است که
اکنون در کالفی که خود پیچیده بودند گیرافتاده
اند و حقشان است تاوان طمعشان را می دهند
.اما کاربر دیگری نوشته« « :دالرداران» و «بی
دالران» و تحقیر یکدیگر!این گسست اجتماعی
را کــم داشــتــیــم کــه از راه رسید.قصه اصلی
چیست؟ دالر چه ناگهان باال رود و چه یک باره
پایین بیاید آینده بخشی از مردم است که بر اثر
سیاست های غلط فرو می ریزد« .آینده زدایی»
و حس ملی بی آیندگی مسئله است و این را باید
چــاره کــرد» در این میان اما عده ای همچنان
به دنبال این هستند تا به قیمت های بسیار کم
تری ارز بخرند تا در آینده به سود برسند .مثل
همین تصویر باال که میوه فروشی روی شیشه
مغازه اش کاغذی چسبانده که دالر را به قیمت
 7500تومان و نقدی می خرد! البته ماجرای
خرید دالر به قیمت بسیار کم به همین میوه
فروشی ختم نمی شود و اگر خودتان به خیابان
بروید خواهید دید که آدم ها به اشکال مختلفی
دنبال فروش ارزهایشان هستند .کاهش قیمت
واکنش متفاوت کاربران را به دنبال داشته است.
مثال کاربری به شوخی نوشته« :ما بچه بودیم
نمی دونستیم دالر چیه؟ بچه های حاال مدام با
همدیگه از دالر و حباب قیمت ها و ترکیدنش
صحبت می کنن!» کاربر دیگری هم نوشته:
«قیمت دالر زیــاد تو زندگی ما کارمندها تاثیر
نداره ،چون در هر صورت باید زود بریم سر کار.
هر وقت یه جوری قیمتش اومد پایین که من ۱۲
ظهر رفتم سر کار تاثیرش رو میپذیرم!»

میثاقی بیخ گوش فردوسی پور!

برخی سایت ها از جمله عصر ایــران نوشته اند :
«حــضــور پــر رنــگ محمد حسین میثاقی مجری
برنامههایفوتبالشبکهسهاینگمانهراکهمدیریت
جدید این شبکه قصد دارد او را به مرور جایگزین
عادل فردوسی پور کند تقویت کرده یا دست کم
این شایعه را دامن زده است ...پر و بال دادن بیش
از حد به میثاقی این حس را ایجاد کرده که انگار
دارد تمرین میکند تا جای فردوسی پور را بگیرد و
این حس خوبی نیست خاصه این که تلقی سیاسی
هم درگیرد » ...این گزارش بازتاب زیادی در میان
کاربران شبکه های اجتماعی پیدا کــرده است.
کاربر ی نوشته« :البته عادل فردوسی پور مجری
قدیمیوپرمخاطبیهامادلیلنمیشهکهمیثاقیکنار
بشینه.هرکسیدوستدارهرشدکنه».
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این قرمزهای دوستداشتنی

پرسپولیس در یک شاهکار
دیگر و در حالی که با تیمی
مــصــدوم ونــصــف و نیمه به
قطر رفته بــود توانست تیم
پــرســتــاره الــســد را شکست
دهــد مــوضــوعــی کــه بــازتــاب
گسترده ای در فضای مــجــازی داشــت .کــاربــری
نوشت :جــای هیچ قهر کــردهای ،هیچ یاغی ،هیچ
خطاکاری ،هیچ بیمعرفتی در پرسپولیس خالی
نبود.یکتیممقابلحرفهایهایالسدمردانهایستاد.
بدون اعتراض ،متشکریم آقای برانکو و بازیکنان.
کاربردیگریهمنوشت:ایناستغیرتایرانی.
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