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ریشههای دالر  4900تومانی در کجاست؟
رکوردشکنیهایاخیردالر،نگاههمهفعاالناقتصادیرابهخودجلب
کرده است .دالر در شرایطی دیروز به 4900تومان رسید که مسئوالن
دولت و بانک مرکزی پیشتر ریشه این اتفاقات را غیر اقتصادی خوانده
بودند ،با این استدالل که وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصادی نظیر
تقاضای مبادالتی ،نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به گونهای نیست که
بتوان شاهد انتظار جهش نرخ ارز بود .با این اوصاف انتظار میرفت که
عرضه ارز پتروشیمیها که این هفته به بازار روانه شده است غائله نرخ
ارز را ختم به خیر کند اما همان طور که در خبرها شــاهد آن هســتیم،
تاکنون این اتفاق رخ نداده است .در این شرایط این سوال مهم مطرح
میشود که نرخ ارز چه خواهد شد؟ اگر چه برخی تاکنون اظهار کرده
اند که نــرخ واقعی ارز کمتر از نــرخ فعلی (مث ً
ال در حــدود هزار تومان)
است و برخی دیگر ،نرخهای بسیار بیشتر از این را تخمین زده اند ،اما
واقعیتآناستکهتاعواملمهموموثربرنرخارزرانشناسیم،نمیتوان
پاسخ قاطعی به این سوال داد و روند آینده آن را پیش بینی کرد .آن چه
که واضح است و از منابع گوناگون بر میآید ،تقاضای نرخ ارز هم اینک
فراتر از حجم تقاضــای معمول و موردنیاز برای مبــادالت اقتصادی با
خارج از کشور و لذا تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار
ارز که به افزایش نرخ آن منجر شــده اســت ،متاثــر از عامل دیگر یعنی
تقاضای سفته بازی نیز هست .این به عبارت ساده یعنی برخی از مردم
پولهایی در اختیار دارند که به دلیل نبود بازده در بازارهایی از قبیل
مســکن ،بانک ،کاال و ،. .آن را به بازار ارز میآورند تا در فرایند افزایش
نرخ ارز که جرقه آن به هر بهانهای زده شده است ،بتوانند ،خرید کنند
و بعد ًا بفروشند و سود کســب کنند .البته برخی نیز برای جلوگیری از
کاهش ارزش دارایی شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید
دالر سوق پیدا کرده اند .حال این ســوال پیش میآید که سرو کله این
پولها از کجا پیدا شــده است؟ پاسخ بسیار روشن اســت و آن را باید با
افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد .آمارهای بانک مرکزی
به صراحت ،گویای این اســت که حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در
آذرماه امسال ،با نرخ رشد  22درصد نسبت به آذرماه سال گذشته ،به
مرز بی سابقه هزار و 445هزار میلیارد تومان رسیده است .در اقتصاد
یک قاعده کلی وجود دارد کــه در صورتی که حجم پول (نقدینگی) به
عنوان مثال  20درصد رشــد کند ،اگر ســرعت گردش پول (دست به
دست شــدن پول در اقتصاد) تغییر نکند ،باید مجموع نرخ تورم و نرخ
تولیدناخالص داخلی نیز به همان میزان رشــد کند .بنابراین اگر نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی کشــور را در حدود  6درصد (طبق آخرین
آمارهای مرکز آمار) در نظر بگیریم ،طبیعی است که این تورم ،میتواند
خود را در بازارهای مختلف از جمله ارز نشان دهد .این موضوع ،دقیق ًا
همان چیزی است که اقتصاددانان کشور سال گذشته از آن به ظرفیت
سونامی تورم در اقتصاد ایران یاد کرده بودند.
چرا نقدینگی زیاد شد؟
اما نقطه ثقل بحث که میتوان بخش مهمی از موتور تورمی موجود در
بازارارزرادرآنشناساییکرد،بهپاسخاینسوالبرمیگردد.متاسفانه
باید گفت رشد نقدینگی با وجود تاکیدات مسئوالن دولتی ،ریشه در

یکواقعیتدرنظامبانکیبهنامشکافدارایی-بدهیبانکهادارد.
متاسفانهدرشرایطیکهبدهیبانکهاتحتقراردادهاییکهمتضمن
سودهای با نرخ تقریب ًا مشخص هســتند ،بی وقفه رشد میکند ،رشد
داراییبانکهاهماهنگبااینرشدبدهینبودهاست.
دراینزمینه،مسئوالنبانکمرکزیبرمنجمدبودنداراییبانکهادر
قالبهاییهمچونامالکتاکیدمیکنند،بااینحالکارشناسانبیان
میکنندکهحتیبخشیازداراییهایمطرحشدهدرترازنامهبانکها
نهمنجمدبلکهموهومبودهاست.بههرحالاینشکافدارایی-بدهی
به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شده است .آمارهای
بانکی بیانگر این هستند که از مهرماه ســال ۱۳۹۴تا مهرماه امسال
این رقم از ۸۵هزارمیلیاردتومان به ۱۱۲هزار میلیارد تومانافزایش
یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷هزار میلیاردی برداشت از بانک
مرکزیاست.اینموضوعبهعبارتسادهمشابهچاپپولتوسطبانک
مرکزی اســت و یکی از عوامل مهم رشــد پایه پولی که تورم زاست ،به
شمار میرود .در بیان حال نامساعد نظام بانکی همین بس که مرکز
پژوهشهای مجلس در خردادماه ســال گذشــته ،درباره خطر وقوع
توقفیاورشکستگیدرنظامبانکیکشورهشداردادهبود.جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور نیز آذرماه امســال با بیان این که مشــکالت
نظامبانکیخیلیپیچیدهشده،بهذکراینجملهبسندهکردکهبرخی
از مسائل و مشکالت بانکهای کشور را نمیتوان باز کرد! مدیر عامل
بانکخاورمیانهنیزشهریورماهامسالدرکنفرانسیدرزوریخبرآوردی
از منابع الزم برای ترمیم نظام بانکی ارائه و اعالم کرد که برای سامان
یدارد180،
دهیبخشبانکیایرانکه 700میلیارددالرترازنامهمال 
تا 200میلیارددالرهزینهنیازاست!
چه خواهد شد؟
این موارد را گفتیم تا معلوم شــود در کنار همه اقدامات مثبتی که هم
اینک در جریان اســت؛ اعم از شــفافیت در بازار ارز ومقابله مالیاتی با
سوداگران ،باز مســئله اصلی یعنی حجم قابل توجه نقدینگی با همه
عوامل موثر بر آن ،بر ســر جای خود باقی اســت؛ عاملی کــه میتواند
خیلیازمعادالتبازارارزراتعیینوجابهجاکند.بااینحالبایدگفت
در کوتاه مدت ،همه چیز بســتگی به این دارد که دولت چگونه و با چه
کیفیتیمیتواندعناننقدینگیراازبازارارزمنحرفکند.دراینباره
بانکمرکزیوعدهدادهاستکهطرحهایجذاببرایسرمایهگذاری
ارزی نظیر اوراق مشارکت ارزی را در روزهای آتی اجرا خواهد کرد .به
نظر میرسد هر چقدر این طرحها جذاب تر و عملیاتی باشند ،امید به
کنترلنرخارزدرروزهایآیندهبیشترخواهدشد.امادرمراحلبعدی
و بلندمدت تر ،قطعا نیاز به اصالح اساســی ترازنامه بانکها ضروری
اســت .هم اکنون ،یکی از نقاط امیدبخش در این زمینه ،مصوبه اخیر
کمیسیون تلفیق مجلس اســت که بر اساس آن ،تا ســقف  110هزار
میلیارد تومان بدهی دولت بــه پیمانکاران ،پیمانــکاران به بانکها و
بانکها به بانک مرکزی تسویه شود .این موضوع باعث کاهش بدهی
بانکها به بانک مرکزی شــده که با ایجاد گشــایش در منابع آن ها ،به
کاهشاضافهبرداشتازمنابعبانکمرکزیودرنتیجهکاهششدت
افزایشنقدینگی منجرخواهدشد.امادروهلهبعدی،بهنظرمیرسد،
برخوردجدیتربانکمرکزیبابانکهایغیرمنضبطضروریاست
حتی اگر این اقدام به قیمت حذف این بانکها از اطلس بانکی کشور
(با رعایت همه جوانب و ضوابط اقتصادی و اجتماعی) منجر شود .در
مجموعنیزبایدبهخاطرداشتکههماینکاصالحنظامبانکییکیاز
عواملمهمخروجاقتصادکشورازرکوداستودرصورتاصالحنشدن
آن،امکانصدمهغولنقدینگیدرآیندهبهبازارهایکشور،اعمازارزو
کاالو...دورازانتظارنخواهدبود.

در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان سیستان و بلوچستان

رهبر انقالب :شیعه و سنی در دشوارترین میدانها
در کنار یکدیگر حاضرند

بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار دســتاندرکاران کنگــره شــهدای اســتان
سیستانوبلوچســتان که در تاریخ ۱۶بهمن ۹۶برگزار شــده بــود ،صبح روز گذشــته در محل این
همایش در زاهدان منتشر شد .به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای ،حضرت
آیتا...خامنهایدرایندیداربااشارهبهعالقهعمیقخودبهمردمسیستانوبلوچستان،مردمبلوچ
را گرم ،صمیمی ،با صفا و با اســتعداد و مردم سیستان را از لحاظ گذشــته تاریخی در بین همه اقوام
ایرانی،کمنظیرودرخشانتوصیفوخاطرنشانکردند:باوجودایناستعدادهایسرشار،دردوران
قاجاروپهلویبهمردمسیستانوبلوچستانبیاعتناییمیشدوهمینموجبشدکهاستعدادهای
مردمبروزنکند.ایشان،خدماتانجامشدهدراینمنطقهدرسالهایپسازانقالبرانشانهمحبت
دوطرفهمردمونظامدانستندوبااشارهبهنیازهایمطرحشدهازجانباستانداردرایندیدارافزودند:
نیازهایمردماستانهمچونآبشیرینکنوخطآهنرابایدازطریقمسئوالنارشددولتیبهطور
جدی دنبال کنید و با به میدان آوردن بخش خصوصی ،اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی نیز
امکانپذیرخواهدشد.رهبرانقالباسالمی،سیستانوبلوچستانراهمچوناستانهایکردستان
وگلستانمظهروحدتاسالمیوالگویهمکاریوزندگیبرادرانهشیعهوسنیبرایدنیادانستندو
باتأکیدبرهوشیاریدرمقابلتفرقهافکنیدشمنگفتند:شهادتیکنوجوانسنیدردفاعمقدس
یاشهادتیکمولویاهلسنتبهعلتدفاعازانقالباسالمیبهدستضدانقالب،نشانمیدهد
برادران شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدانها در کنار یکدیگر حاضرند و باید با
کارهایفرهنگیوهنریاینحقایقووحدتواقعیرامجسمونمایانکرد.حضرتآیتا...خامنهای،
ایســتادگی جمهوری اســامی در مقابل جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئههای نظامی و
فرهنگیدشمنانرامرهونقدرتایمانوفداکاریمردمخواندندوگفتند:مظهرکاملایمانراسخ
درزنجیر ه بسیارمهمایمانومقاومت،شهیدانوایثارگرانهستند،بنابرایننظاماسالمیبهتعظیم
ِ
وحدت
وتکریمشهدانیازمنداست.ایشانهمچنینگفتند:استانسیستانوبلوچستانمظه ِرشعا ِر
اسالمیماست.چندمنطقهدرکشورهست-استانکردستانهست،بخشترکمنصحرادراستان
ِ
گلستانهست واستانسیستانوبلوچستان-کهدرآنجاسنیوشیعهکنارهمزندگیمیکنند.ما
میخواهیمبهدنیااینراتعلیمبدهیموبگوییمکهبرادرانمسلمانبیایندباهمهمکاریکنند،درکنار
همزندگیکنند؛نمونهاشاینجادرسیستانوبلوچستان.دشمناتفاق ًارویهمیننقطهتکیهکرده،
رویهمیننقطهانگشتگذاشتهومیخواهدتفرقهایجادکند.رهبرانقالباسالمیدربخشدیگری
ازبیاناتخودبااشارهبهاینکهجمهوریاسالمییکنظامیاستکهدرطولاینسالهایمتمادی
درمقابلنظامجاهلیتمدرنایستادگیومقاومتکردهاست،افزودند :همهعلیهجمهوریاسالمی
قیامکردندونتوانستندجمهوریاسالمیراشکستبدهند؛نتوانستند[آنرا]واداربهعقبنشینی
کنند؛ نتوانســتند جمهوری اســامی را از حرفهای خودش برگردانند که بگوید «من از این حرفم
برگشتم ،از این خواسته برگشتم»؛ نتوانستند .چرا نتوانستند؟ چون جمهوری اسالمی خیلی قوی
است .علت ق ّوت چیست؟ ق ّوت ایمانها و ایستادگیها .این جا که میرسیم ،شما میبینید آخ ِر این
زنجیر هبسیارمهم،منتهیمیشودبهشهدا،بهجانبازان،بهفداکاران،بهایثارگران؛بهاینهامنتهی
میشود.حضرتآیتا...خامنهایتاکیدکردند:آنچیزیکهموجبشدهاستاینجمهوریاسالمی
بحمدا...ابهتخودشرادردنیاحفظبکندوروزبهروزجلو هبیشتریدردنیابکندواینهمهتوطئهو
ماننداینهانتواندتأثیربگذارد،فداکاریهایمردماست؛علت،اینایمانهایراسخاستکهمظهر
کاملوعالیآنعبارتاستازشهدا.
▪سردار جعفری :وحدت مردم سیستان و بلوچستان باید به عنوان الگو معرفی شود

ریگی -فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران گفت :وحدت مردم شیعه و سنی سیستان
و بلوچستان مثال زدنی است و باید به عنوان الگو به جهانیان معرفی شود .به گزارش «خراسان»
ســردار جعفــری روز گذشــته در کنگره ملی بزرگداشــت شــهدای سیســتان و بلوچســتان که با
حضورجمعی از مسئوالن کشوری و استانی و اقشــار مختلف مردم و خانواده دو هزار و  58شهید
استان در مصالی قدس زاهدان برگزار شــد ،افزود :مهم ترین اقدام دشمنان انقالب اسالمی از
ابتدا به ویژه در این استان ناامن کردن منطقه بود که با توطئه گری دنبال کرده اند ،اما خون دو هزار
و  58شهید استان و زندگی برادرانه مردم شیعه و ســنی این خطه در کنار هم در برقراری امنیت
امروز مرزها مهم و موثر بود و سبب نقش برآب شدن توطئههای دشمنان شده است.





مهر – روزنامه تایمز آف ایندیا ،نوشت :رئیس جمهور کشورمان فردا ( پنج شنبه ) به دنبال دعوت رسمی نارندرا مودی نخست وزیر این کشور در سفری سه
روزه به هند میرود .افزون بر این ،پایگاه خبری «هندو بیزینس الین» با اشاره به این که این اولین سفر روحانی به هند پس از روی کار آمدن وی در مرداد
 ۱۳۹۲است ،نوشت :این سفر در شرایطی انجام میشود که تهدیدهای ترامپ برای اعمال تحریمهای جدید تجاری بر ایران و خروج از برجام ادامه دارد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• درود بر علی کریمی ،مرگ بر رشوه خوار و فساد.
••در جشنواره امسال حق فیلمهای التــاری و امپراتور
جهنمنادیدهگرفتهشدوازهمهبدترحقفیلمبسیارخوش
ساخت و تکنیکی (فیلشاه) پایمال شد .دست کم باید در
چند مورد کاندیدای سیمرغ یا ورقه دیپلم افتخار میشد!
••لطفا گزارشی درباره تاکسیهای فرسوده در روزنامه
خراسان تهیه کنید .رانندگان خیلی مشکل دارند.
••چرا جلوی پذیرش بی رویــه دانشجوی دکترای دام
پزشکی را نمیگیرید؟
•• در کشور ما ربا نباید باشه ،رشوه نباید باشه ،واسطه نباید
باشه ،پارتی بازی باید از بین بره اختالس یعنی دزدی باید
ریشه کن بشه تا باران بیاد.
••دختر بازنشستهای هستم که حقوق دریافتی اش 900
تومان است،مدت  9ماه است پدرم بیماری سرطان دارد.
در این مدت تمام هزینهها پرداخت شده ،مقداری هم بیمه
حساب کرده ،بیمه میگوید سقف هزینه شما کامل شده و
بایدتمامهزینههاآزادحسابشود.خواستمکمکیازشما
بگیرم،اگرخیریهزینهدرمانرادرحدتوانبهعهدهگیرد
ممنون و سپاس گزار هستیم مدارک هم موجود است.
•• خواستمتشکرکنمازعکسیکهدرقسمتنمایتاریخی
خراسان رضوی چاپ کرده بودید.خونه ما اون جا بود و من
دقیقا مرحوم آقای همایونی رو یادمه .تا همین چند وقت
پیش پسر کوچک ایشان با تغییراتی آن جا رو اداره میکرد
ولی االن دیگه ایشون هم اون جا نیست .ممنون خاطرات
سالهای دور در ذهنمون زنده شد.
•• روزنامه خراسان هر پیامی که برای خودش نفع داشته
باشه چاپ میکنه و به ما مردم بی توجه است.
••جناب آقای رئیس جمهور شما در مصاحبهتان در صدا
و سیما قول دادید دالر گران که نمیشود هیچ ارزان هم
میشود پس چه شد االن از آن روز چند صد تومان گران تر
شده آخه تمامی زندگی ما با دالر گره خورده و دایم در بازار
اقالم همپای آن گران میشود .لطفا فکری کنید.
••تبریک به ملت جمهوری اسالمی در روز  22بهمن که با
سیلعظیمجمعیتدشمنانایرانراناامیدکردند.ازهمه
هموطنان سپاس گزاریم.
•• آقــای جلیلی ،چطور زمــان احمدی نــژاد که کشور با
مشکالتی مواجه شد ،زبانتان بسته بود؟! لطفا به جای
شعارهای قشنگ کمک دولت خدمت گزار باشید.
•• حذف ناگهانی و بدون اطالع سمپاد (تیزهوشان) کار
بسیار اشتباه ،شتابزده و بدون کارشناسی است .همان
تصمیمات یک شبه پوپولیستی (مثل احمدی نژاد یا طرح
تحول سالمت وزیر بهداشت) که بعدها معضالت زیادی
ایجاد میکند .باید بین دانش آموزان ساعی و باهوش با
دیگران تفاوتی باشد .به ویژه که ورود به این مدارس فقط و

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

فقط با آزمون و براساس عدالت و صالحیت است و بعضی
نمیتوانند با رابطه و سهمیه دانش آموزانشان را به طریقی
وارد کنند!
••آقــای کالنتری دریــاچــه ارومــیــه خشک شد پس این
طرحهای شما چه نتیجهای داشت و پولهای کالنی که
از بودجه هزینه کردید چه شد؟! اگر صالح میدانید یک
کاری بکنید.
••با این کمبود آب و خشکسالی چرا بعضی آب شرب را
اسراف میکنند؟ چرا کسی با اینها برخورد نمیکند؟
•• وقتی در مراسم اختتامیه فیلم فجر پوشش خانم
خبرنگار عراقی را دیدم و با پوشش هنرمندان یا بهتر بگویم
مدلهای خانم هموطن مقایسه کردم شرمنده شدم!
••با توجه به نزول رحمت الهی با بارش برف و باران همراه
با بادهای خفیف و شدید در کشور ،عزیزان سازمان
هواشناسی رسالت اطــاع رسانی خودشان را به نحو
مطلوبانجامدادند.ضمننهایتتشکرازاینهشدارهایی
که منجر به پیشگیری و مراعات از خطرات احتمالی برای
مسافران شد که سفرشان را لغو هم کردند ،امید وانتظار
است گزارشهای وضعیت جوی همواره به موقع و به جا
باشد.
••پایان سال با فروش سکه و ارز و پول صدور کارت ملی
عیدی میدهید؟این است تدبیر و امید!
••مــردم بــا کلی صرفه جــویــی ،قــرض و وام پــول خرید
خودرو را فراهم میکنند ولی وقتی به نمایندگی مراجعه
میکنند میبینند که قیمتها افزایش یافته .به خصوص
امسال نزدیک عید بعضی شرکتها درصدد گران کردن
محصوالت هستند .احتماال به بهانه گــران شدن دالر
پیگیریکنید!
••لطفا چشم و گــوش مــردم باشید و نگذارید قیمت
خودرونزدیک عید افزایش پیدا کند.
••آقای روحانی ،باالرفتن ارز در زندگی مردم مشکالت
فراوانی به وجود میآورد .فهم مردم از عرضه و تقاضا بسیار
باالست .پس بهتر است ارز به بازار تزریق کنید تا تعادل
برقرار شود.
••از آقای روحانی رئیس جمهور محترم تقاضا میکنیم که
به شهرهای استان خراسان رضوی به خصوص شهرستان
درگزهمسفرکنندوازنزدیکمشکالتمردموکمبودهای
شهر در زمینه بیکاری و اشتغال را ببینند و در اینباره
پیگیریکنند.
••از رئیس جمهور برای تعطیلی مراکز بی کیفیت علمی
کاربردی دولتی تشکر میکنیم .در دانشگاههای دیگر
هم کیفیت نباید فدای کمیت شود.
••با حذف تیزهوشان و دانش آموزان نمونه امکان تحصیل
دانش آموزان نخبه بی بضاعت در مدرسه فراهم نیست.
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ویزیت جنجالی آقای دکتر و ادعای کالهبرداری آقازاده فوتبالی!

مخاطبان روزنامه خراسان در استانهای خراسان
شمالی  ،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان
می توانند مطلب مرتبط با تیت ر ذیل را که در صفحه
اول آمــده اســت در شماره امــروز روزنامه خراسان
رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 www.khorasannews.comمطالعه کنند.

ظلم مضاعف
به فرشتگانیها
خراسان رضوی
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زنده شدن خاطره کالهبرداری پسر!.. .
بعد از مناظره جنجالی نود،
هــــواداران پرسپولیس در
تلگرام ویدئویی را منتشر
کردند که در آن «مصطفی
یگانه» خواننده جوان در دو
ویدئوی جداگانه به نوعی ادعــا میکند که پسر
یکی از مدیران عالیرتبه فدراسیون فوتبال از او
کالهبرداری کرده و فراری است .کاربری در این
خصوص نوشت« :رسواییهای آقازادهها به فوتبال
همسرایتکرده»وکاربردیگریهمیادآورشد«:االن
این ویدئو چی رو ثابت میکنه .گناه پسر رو به پای
پدر که نمینویسن ».و کاربری هم مدعی شد« :این
نشونمیدهچهبخوربخوریهتوفوتبالما».
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خداحافظی پیک نوروزی ،سالم قصهگویی
خبر حذف پیک نوروزی و جایگزین کردن کتاب
قصهگویی برای دانشآموزان واکنشهای جالبی
را در موافقت یا مخالفت با آن در فضای مجازی به
یکنه.
همراه داشت .کاربری نوشت« :چه فرقی م 
اینکه سختتر شد!» و کاربری هم در کامنتی در
پاسخبههمینکاربرنوشت«:فرقشاینهکهایناتفاق
خالقیتوذهندانشآموزروراهمیندازه.ولیپیک
نوروزیسواالییبودکههیچکدومازاعضایخانواده
نمیتونستنجواببدن».وکاربریهمنوشت«:ولی
حیفکهچهنوستالژیبزرگیازبینمیره».

دو قطبی کریمی  -کیروش و باخت بزرگ!
جنجال بزرگ نود دوشنبه
شب پیامک کیروش به
فردوسیپوربودکهباواکنش
تند کریمی و طرفداران او
همراه بود .وقتی کیروش
کریمی را بزدل خوانده بود .کاربران در فضای
مجازی واکنشهای متفاوتی به این اتفاق داشتند.
کاربری نوشت« :این دعوا به سود فوتبال ایران
نیست .کیروش که بعد از جام جهانی میره و
کریمی هم به هر چه در فوتبال میخواسته رسیده،
فقطفوتبالماستکهلطمهمیبینه».وکاربریهم
دردفاعازکریمینوشت«:آقایکیروششمابزدل
هستیدکهحاضرنشدیدپایخطبرنامهنودبیاییدو
پاسخکریمیرابدهید».

5.7

ویزیت جنجالی آقای دکتر!
برگه ویزیت منتسب به دکتر والیتی که نشان
میدهد بر خالف قانون به جای ویزیت  45هزار
تومانی 70 ،هزار تومان از بیمار گرفته است،
حاشیه بزرگی در فضای مجازی ایجاد کرده
است .کاربری نوشت« :وقتی دکتروالیتی به
جای  45هزار تومان 70 ،هزار تومان ویزیت
میگیرند ،دنبال این هستید چرا وضع مملکت
اینطور است و قانون رعایت نمیشود؟» و
کاربری هم نوشت« :دمش گرم که وقت میکنه
بیمار ویزیت کنه ».و کاربر دیگری یادآور شد:
«از کجا معلوم این عکس فتوشاپ نباشد یا بعدا
خودشان قسمت بهای ویزیت را پرنکرده باشند».

21.1

تصادفزنجیرهایوخوزستانهمچنانبدونهوا!
فیلم تصادف زنجیر های
در جاده اهواز – رامهرمز
یکی از ویدئوهای متعددی
بود که در فضای مجازی
مورد توجه کاربران بود.
کاربری در واکنش به گرد و خاک اهواز نوشت:
« تاثربرانگیزه .واقعا این گرد و غبار کی قراره
دست از سر مردم خوزستان برداره ».و کاربری
هم نوشت« :رانندگی تو این هوا اشتباهه .اصال
چشم چشم رو نمیبینه».
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