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جریمه میلیونیکتمانکروناوسانسوردوبارهقیمتها!




3.9 M views

بازگشتسانسوربهبازارمجازی!
صحبت های وزیر شهرسازی که خواستار توقف دوباره درج
قیمت مسکن در وب سایتها شده بود بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشت .محمد اسالمی گفته« :قبال از
طریق دادستانی خواسته بودیم که درج آگهیهای امالک
در وب سایتها کنترل شود؛ مجدد هم مکاتبه خواهیم
کرد و از آن ها میخواهیم تا به ممنوعیت درج قیمت در
آگهیهای امالک ادامه دهند ».از نگاه وزیر شهرسازی
در وب سایتها و اپلیکیشنهای خرید و فروش عمدتا ً
مشاوران امالک آگهی میدهند و مشخص نیست که مالک
مسکن آگهی شده ،چه کسی است .کاربران به این صحبت
ها واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :خب به جای این
که قیمت ها رو از آگهی ها حذف کنید و پشت پرده قیمت
ها باال بره سایت های فروش آنالین رو مجبور به احراز
هویتکنید».کاربردیگرینوشت«:هشتماههکهقیمت
از سایت های فروش برداشته شده و توی این مدت نه تنها
قیمت ها پایین نیومده که افزایش هم داشته».

3.1 M views

تصاویر پربازدید فضای مجازی
ازوقتی
الستیکو
رینگماشین
گرونشده
بعضیاصبح
ماشینشون
رواینجوری
دیدنچون
دزدهاومدهو
الستیکورینگا
روبرده

سرقت 4چرخ

تهدیدکنندگانایمنی
ویدئویی از کشف کارگاه تولید قطعات تقلبی خودرو در
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت .در این ویدئو لنت های
ترمز تقلبی را می بینیم که با آرم «مید این کُره» در یک
کارگاه زیرزمینی تولید می شود .در این کارگاه که قطعات
تقلبی خودرو تولید می شود به جز لنت لوازم دیگری مانند
دیسک و صفحه فاقد کیفیت و بدون استانداردهای الزم
که در بسته بندی کارخانه های معتبر عرضه می شود
هم وجود دارد .کاربری نوشت« :واقعا اینایی که این
جوری جون مردم رو به خطر میندازن باید مجازات های
سنگینتری شامل حالشون بشه ».کاربر دیگری نوشت:
«قیمتپایینلوازمیدکیکهمردمروترغیببه خریداون
میکنه ،اغلب نشاندهنده کیفیت پایین و گاهی اوقات از
رده خارج بودن اون لوازمه».

منموندم
اولدکه
مخابرات
بودهیاالمان
زیباسازی
شهر؟ بههر
حالیک
کدومشون
دلش
نمیخواسته
اونیکی
دیگهروببینه

همکاری مخابرات با زیباسازی شهر!



پولساز!
ینقاشو
لها


فی



2.8 M views
3.4 M views

محیطبانافتخاری
یکی از خبرهایی که واکنش های زیادی در فضای مجازی به
دنبال داشت مربوط به مردی است که تالش های زیادی
برای حفاظت از محیط زیست استان سیستان و بلوچستان
انجام داده است  .این مرد که «ملک دینار شجره» نام
دارد ،برای اولین بار زمانی که رودخانه «باهوکالت» در
حال خشک شدن بود هر روز به گاندوهایی که در رودخانه
زندگی می کردند ،غذا می داد .این فرد حتی باغ موز خود
را به دلیل این که زیاد آب مصرف میکرد خشکاند تا به
این گونه از تمساحها آب برسد .به تازگی هم ویدئوهایی
از غذا دادن او به گاندوها در فضای مجازی منتشر شده که
واکنش هایی را به همراه داشته است .کاربری نوشت« :از
این که یک نفر این قدر به محیط زیست عالقه منده جای
تحسین و تشکر داره ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم
محیط بانی باید از این فرد قدردانی کنه».

دردسرلیسزدنستونفوالدی!
ویدئویی از به دردسر افتادن یک نوجوان چینی هنگام
لیسیدن یک ستون فوالدی در شبکه های اجتماعی دست
به دست شد که بازتاب زیــادی داشــت .دوربین مدار
بستهای در یکی از شهرهای چین لحظهای که این نوجوان
 ۱۵ساله ستون فوالدی را لیس می زند ضبط کرده است.
او که شاگرد یک آرایشگاه است از آرایشگاه خارج می شود
و زبان خود را روی میله فوالدی میکشد .نوجوان چینی
پس از آن که زبانش به تیر میچسبد تلفن همراهش را
از جیبش درمی آورد تا درخواست کمک کند و از آن جا که
به خوبی نمیتوانست صحبت کند همکارش تلفن را قطع
می کند .لحظاتی بعد یک نفر از مغازه در حالی که یک فنجان
آب گرم در دست داشت خارج شد و آن را روی زبان پسر
ریخت و او را از این گرفتاری نجات داد .کاربری نوشت:
«آخ آخ من درک می کنم چه حسی داشته چون برا خودم
پیش اومده این اتفاق!»

تویتایلند
فیلهانقاشی
میکشنو
ایننقاشیها
تا 1300پوند
یعنیحدود
40میلیون
تومانفروخته
میشهتا
صرفهزینه
زندگیاین
فیلهابشه

بازی
درطبیعت

2.1 M views
2.4 M views

جریمهکتمانکرونادراصفهان
خبر جریمه  ۱۲میلیون ریالی برای کتمان بیماری کرونا
در شهر اردستان استان اصفهان بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت .مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان
گفته« :فردی که پس از مثبت شدن آزمایش کرونای خود
برای قرنطینهخانگیاقدامنکردپسازمعرفیبهدستگاه
قضایی شهرستان به پرداخت جریمه نقدی  ۱۲میلیون
ریالی محکوم شد ».کاربران زیادی از این که با این گونه
افراد که سالمت دیگران را به خطر می اندازند برخورد
می شود تشکر کردند ،با این حال برخی از کاربران هم از
نبود رصد کافی مبتالیان گفته اند .کاربری نوشت« :البته
که باید آدم هایی که کرونا دارن قرنطینه بمونن ولی کاش
دولت هم یه حمایتی ازشون می کرد که حداقل بتونن تا
بهبودی مشکل مالی نداشته باشن».

آشفتهبازارروغن؛ازخوراکیتاموتوری
ماجرایفروشاجباریکاالدرقبالخریدروغنفقطمحدود
به روغن خوراکی نیست و گویا به تازگی روغن موتور را
هم شامل شده است .ویدئویی از گزارش صداوسیما در
فضای مجازی منتشر شده که طبق آن شرکتهای تولیدی
و عوامل فروش کلی روغن موتور ،روغن خود را به شرطی
میفروشند که خریداران ،واسکازین و دیگر محصوالت
آنها را بخرند .در ادامــه گــزارش یکی از شاکیان به
خبرنگار می گوید ،گاهی روغن هایی به اجبار می دهند که
مخصوص تابستان است و در این فصل کاربردی ندارند.
انتشار این گزارش واکنش های متفاوتی در فضای مجازی
داشت .کاربری نوشت« :فکرکنم بعضی از شرکت های
تولیدی روغن موتور با خودشون گفتن مگه ما چی از روغن
خوراکی کم داریم که اونا اجباری هرچیزی می فروشن ،ما
نفروشیم ».کاربر دیگری نوشت« :نبود نظارت باعث شده
بازار افسار گسیخته بشه».

اظهاراتمتناقضچندروزاخیردربارهنحوهتعیینارز 4200موجبشدتاروایتهایروحانی،
جهانگیری،نیلی،سیف،آشناوپورابراهیمیازجلسهتعیینارز 4200رامرورکنیم

حقگو -اظهارات هفته پیش جهانگیری مبنی بر تعیین نرخ ارز  4200در جلسه سال  97سران قوا ،با واکنش و تکذیب رئیس
کمیسیوناقتصادیمجلسهمراهشد.اظهاراتایندومقاممسئول،درادامهروایتهایبعض ًامتناقضازجلسهتعیینارز4200
دربیستمفروردین 97مطرحمیشودکهازمهمترینآنهامیتوانبهاظهاراترئیسجمهور،مسعودنیلی(مشاورسابقاقتصادی
رئیسجمهور)،ولیا...سیف(رئیسکلسابقبانکمرکزی)وحسامالدینآشنا(مشاوررسانهایرئیسجمهور)اشارهکرد.

جهانگیریارز 4200به 4400افزایشیافتاما
متوقفشد
هفته گذشته اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهور در
مراسمروزملیصادراتضمندفاعازتصمیمارز ،4200تلویح ًا
مسئولیت آن را متوجه سران قوا و نه دولت دانست .وی با بیان
این که بعد از اعالم ترامپ برای خروج از برجام ،دولت تصمیم
گرفتنرخارز 4200باشداماباتورمتغییرکند،گفت«:ایننرخ
در مردادماه سال  97به  4400تومان رسید و در همان ماه در
جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست
ارزی اعالم شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا
در آن جلسه سران اعالم کردند که نرخ ارز ثابت همان 4200
نکهعدهایتالشمیکنندبگوینداینارزاز
تومانباشد.حالای 
طرففالنیانجامشدهوتصمیماوبودهبهدورازواقعیتاست».
پورابراهیمیچراآدرسغلطمیدهید؟!

بچه های امروزی یه جوری به بازی های
رایانه ای معتاد شدن که وقتی بهشون میگی باید
توی طبیعت بازی کنن بار و بندیل رو می برن
تویطبیعت!





 6روایت از تولد ارز 4200

یکدامدار
استرالیایی
وقتیمیبینه
گوسفنداش
بدونهیچ
نشانهایدارن
کممیشنیه
حصاربرقدار
دورمزرعهاش
میکشهویه
همچینصحنه
ایرومیبینه!

مارگوسفندخوار

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

یک روز پس از این اظهارات ،محمد رضا پورابراهیمی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری شفاهی در صحن
علنی مجلس خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت :آقای
جهانگیری! بهتر است درباره ارز  ۴۲۰۰تومانی واقعیات را به
مردمبگوییم.تاریخگواهیمیدهدکهتصمیمدولتدرفروردین
 ۹۷منجر به تعیین ارز به نرخ  ۴۲۰۰تومان شد که آن زمان
مجلسوکمیسیوناقتصادیباآنمخالفتکردهبود.اکنونآثار
زیان بار این تصمیم را به خوبی میتوان دید .وی افزود :صحبت
هایجنابعالیمبنیبراینکهتصمیماتبراینرخارز۴۲۰۰
تومانی در مرداد ماه چند سال قبل و در جلسه شورای عالی
هماهنگیاقتصادیگرفتهشده،بهمعنایدادنآدرسغلطبه
مردماست.چونشماوقتیدرفروردینماهچندسالقبلبرای
تعیین نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی تصمیم گرفتید اساس ًا جلسهای
با عنوان سران قوا وجود نداشت .پورابراهیمی یادآور شد :مقام
معظم رهبری در اردیبهشت و خرداد ماه همان سال دستور
تشکیلجلسهشورایعالیهماهنگیاقتصادیکشوررادادند
و در مرداد ماه کار انجام شده شما در دستور کار این جلسه قرار
گرفت.پسچراآدرسغلطبهمردممیدهید؟...پورابراهیمی
درادامهتذکرخودخطاببهروحانی،بیانکرد«:همهمیدانند
که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با ارز 4200
تومانیمخالفبودودرجلسهایکهباهماهنگیرئیسمجلس
وقت در دفتر جناب عالی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل
بانک مرکزی وقت به مدت دو ساعت و نیم برگزار شد ،شما در
جمع بندی رسم ًا اعالم کردید که «مجلس کار خودش را بکند و
دولتکارخودشرا.ماتصمیمگرفتیمواجرامیکنیم!»»
▪روایت های متضاد دیگر از جلسه تصمیم گیری برای ارز
4200

ســیــاســت ارز  4200آن قـــدر بــحــث بــرانــگــیــز بــــوده که
شرکت کنندگان در آن جلسه که  20فروردین  97برگزار شد،
تالش کرده اند به گونه ای از رای مخالف خود در جلسه تصمیم
گیریدربارهآنسخنبگویند.
روحانی مخالفبودماماچونهمهموافقبودندپذیرفتم

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

روحانیتاکنونحداقلدومرتبهدرخصوصجلسهتصمیمگیری
ارز 4200صحبت کرده است .اقتصاد نیوز به نقل از وی در13
آذر 97نوشته« :توطئهآمریکا را در فروردین دیدیم ودرنشستی
اقتصادی در سطح ملی با حضور مسئوالن ،معاونان و مشاوران
اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم .در آن نشست
از همه سوال شد و اگر یک نظر مخالف بود ،نمیپذیرفتم ».وی
ادامه داد« :تمام وزیران ،معاونان
و مــشــاوران در آن نشست تاکید
ک نرخی شود ،در
داشتند که ارز ت 

آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند با ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان
تمامنیازمندیکشورکاملتامینمیشود».البتهاظهاراتوی
در  4شهریور امسال اندکی با روایت قبلی اش تفاوت دارد .به
گزارشتسنیم،روحانیدراینتاریخابتدابهموافقبودندولتو
مخالفتویاشارهکردهوگفتهاست:جلساتمتعددیرامعاون
اول در این زمینه گذاشت و بعد به من گفتند «ما به جمعبندی
رسیدیم» .جلسهای برگزار شد و همه اقتصادیهای دولت
و بیرون دولت در جلسه حضور داشتند؛ من آن جا گفتم «اگر
ک نرخی باشد ،من با وجودی که مخالفم ،اما
اجماع دارید ارز ت 
میپذیرم»؛ که در آن جا همه آن ها یکپارچه گفتند «ما موافق ارز
تکنرخیهستیم».
آشناارز 4200فقطیکمخالفداشتکهآنهم
رئیسجمهوربود
امامسعودنیلیکهدرزمان تصمیمگیریبرایارز 4200مشاور
اقتصادیرئیسجمهوربود،پسازاظهاراتحسامالدینآشنا،
مشاور رسانه ای رئیس جمهور ،از این تصمیم اعالم برائت کرد.
ماجرا از این قرار بود که آشنا ،در مصاحبه با شماره آذرماه 97
مجله اندیشه پویا ،روایتی شبیه روایــت روحانی در خصوص
موافقت همه اعضای جلسه بیان کرد و در عین حال از موافقت
روحانی با عبارت «به مثابه اکل میته» خبر داد .وی همچنین در
خصوص نقش دکتر نیلی در جلسه گفت « :ایشان در (جلسه)
تصمیم ۴۲۰۰تومانیبودند.افرادفرصتداشتنددرآنجلسه
حرف بزنند و حرف زدنــد .میتوانستند مخالفت کنند؛ ولی
نکردند .بنابراین این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی تصویب شد.
فقطیکمخالفداشتوآنرئیسجمهوربود».
نیلیدرخواستانتشارفایلصوتیجلسه
پسازایناظهارات،مسعودنیلیخواستارپخشفایلصوتیآن
جلسهشد.ویبااشارهبهاینکهبیشترمطالبیکهتاکنونازآن
جلسهنقلشدهنادرستبوده،پیشنهادداد«:چقدرخوببوداگر
فایلصوتیاینجلسهباتوجهبهاهمیتاظهارنظرهاواینکهبعید
استنکتهمحرمانهایداشتهباشد،انتشارعمومیپیدامیکرد.
اینباعثمیشدکهبرداشتهاینادرستتصحیحشود».
روایتسیفسرپاییتعیینشدننرخ4200
ولی ا ...سیف رئیس سابق بانک مرکزی که در آن جلسه حضور
داشت،نیزحداقلدردونوبتدراینبارهصحبتکردهاست.وی
درگفتوگوباخبرگزاریفارسبااشارهبهمواضعبانکمرکزی
در آن زمان مبنی بر لزوم تعدیل تدریجی نرخ ارز برای ایجاد
تعادل در عرضه و تقاضا گفت :با آقای رئیس جمهور جلسهای
گذاشتند ،گفتیم جمعبندی این است که باید یک نرخ داشته
باشیم؛آقایرئیسجمهورگفت:باشد 3800،تومانوایننرخ
همینطوریوبدونهیچمحاسبهایاعالمشد.ویافزود:نرخ
3800توماننمیتوانستمناسبباشدولیآقایرئیسجمهور
اصرارداشتند...منگفتمنرخارززیر 4800تومانغیرمنطقی
است و تبعات خــودش را دارد 4800 .تومان پیشنهادی ما
به شدت با مخالفت روبه رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت
سعی کردند از  4200تومان نرخ را باالتر ببرند که آقای رئیس
جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید ،تمام شد .وی در خصوص
تصمیمگیریبراینحوهاعالمنرخارزافزود:آقایرئیسجمهور
رو به آقای جهانگیری کرد و گفت شما این تصمیم را اعالم کن.
منبهآقایدکترجهانگیریگفتمآقایدکتر 4800توماناعالم
کن .وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس
جمهوراجازهمیدهید 4500تومانبگویم؟آقایرئیسجمهور
گفت:نهبههیچوجهاز 4200تومانباالترنرود.منازنظرخودم
عدول کردم .نظر من همان  3800تومان است اما چون دیدم
اکثریتاینرامیگویند،گفتمتابعنظرشماباشم.

