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 4حربه مغفول
علیه عصیان گری دالر
بازار ارز از اواخر سال گذشته ،دچار ناآرامی هایی شد واین
ناآرامی ها پس از یک دوره آرامش ،مجدد در ابتدای ســال
جدید باال گرفت .تا جایی که بانک مرکزی در روزهای اخیر
در نهایــت تصمیمات جدیــدی گرفت« .جدیــد» به معنای
متفاوت از ســابقه مشــی بانک مرکــزی در دولــت یازدهم
و دوازدهــم کــه مســئوالن بانک مرکــزی تالش زیــادی بر
حفظ ســاز و کار بازار آزاد در بخش های مختلف اقتصادی
داشتند.
بر این اســاس می توان از تعیین نــرخ  4200تومانی برای
دالر ،احیای سپرده های ارزی و ممنوعیت خرید و فروش
اســکناس ارز در صرافــی هــا یاد کــرد .موضوعاتــی که در
صفحــات اقتصــادی روزنامــه خراســان در روزهــای اخیر
منعکس شده است.
این اقدامات چه معنایی دارد ؟
اقدامات انجام شده در روزهای اخیر ،موید این مطلب است
که مسئوالن بانکی و اقتصادی کشور ،روی مدیریت بهینه
منابع و مصارف ارزی دست گذاشــته اند .آمارهای بانکی
حکایت از ایــن دارد که حســاب خروج از ســرمایه کشــور،
در یکی دو ســال اخیر ،روند به شــدت منفی به خود گرفته
اســت .این رقم در ســال  ،95منفی  18میلیــارد دالر و در
 9ماهه  96نیز منفی  14میلیارد دالر بوده است .طبیعی
است که خروج سرمایه از کشــور به معنای کاهش تشکیل
ســرمایه ثابت (ســرمایه گذاری) و افت بیــش از پیش توان
تولیدی کشور است.
در تبییــن چرایــی ایــن ســیل خــروج ســرمایه ،هــم اینک
کارشناســان به مجموعه ای از عوامل ،اشــاره کرده اند .از
جمله این که صاحبان حســاب های بــزرگ بانکی ،پس از
کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و کم شدن اختالف
بیش از  9درصدی نرخ سود بانکی و تورم تا قبل از آن ،اقدام
به تقاضای ارز برای خرید دارایی هایی همچون امالک در
خارج از کشور کردند .جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،
چند روز قبل به صراحت روی ایــن نکته تاکید کرد .این که
چرا چنین تقاضایی ایجاد شــد ،مــی توان به موتــور ایجاد
نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد.
در کنار موضوع خروج ســرمایه از کشــور ،نیز نباید از تاثیر
تقاضای ارز ناشی از تقاضای کاالی قاچاق در کشور غافل
شــد .طبق گزارش های ارائه شده ،هم اینک میزان کاالی
قاچاق در کشور ،بین  10تا  20میلیارد دالر است.
تکالیف بر زمین مانده دولت و بانک مرکزی
اما در مقام آسیب شناسی وضعیت یادشــده ،و با عنایت به
اقدامات مثبت اخیر ،می توان به چند نکته اساســی نسبت ًا
مغفول اشاره کرد:
 -1از منظر تقاضا ،موتور اصلی تمام تقاضاهای یادشــده،
خودداری صاحبان ســرمایه بــزرگ از کشــاندن پول های
پارک شده خود در بانک ها به میدان تولید و نیز عامل اصلی
نبود امکان کاهش بیشتر نرخ ســود بانکی برای حمایت از
تولید ،نقدینگی ناشی از خلق پول بانک هاست .بانک ها در
سیکلی ناتمام ،برای پوشاندن شکاف دارایی -بدهی خود،
اقدام بــه انواع راهکارهــا از جمله اضافه برداشــت از بانک
مرکزی برای توزیع سودهای به ظاهر علی الحساب ،تعریف
دارایی های موهوم ،انجماد دارایی ها در اقالمی همچون
زمین و مسکن و ...کرده اند .از این رو به نظر می رسد تا این
مشکل حل نشود ،عوارض ناشی از آن ،از جمله تمایل افراد
برای روی آوردن به سودهای با ریسک صفر بانکی در مقابل
سرمایه گذاری برای تولید و ...پابرجا خواهد بود.
 -2موضوع دیگر در حوزه تقاضا به مدیریت واردات کشور و
شفاف سازی جریان واردات در کشور بر می گردد که دولت
با پیاده سازی هر چه سریع تر نظام رهگیری کاال و نیز دیگر
اقدامات کنترلی دیگر ،می تواند جلوی  10تا  20میلیارد
دالر تقاضای ناحق ارز برای قاچاق را بگیرد .نظام رهگیری
کاال در ســال های اخیر ،به یکی از مغفول تریــن ابزارهای
کنترل واردات کاال تبدیل شده است.
 -3از منظر عرضه ،موتور اصلی این بحران ارزی در شوک
هــای ارزی ناشــی از تحریم های آمریــکا قــراردارد .اگر به
خاطر داشــته باشــیم ،برقراری مالیات بر ارزش افزوده در
امارات جرقه بحران مــاه های گذشــته را زد .خاصیت این
نوع مالیات ،رهگیری درآمد فعاالن اقتصادی است .با توجه
به این که تا همین اواخر ،بخش عمده ای از ارز واردشده به
کشور ،از طریق صرافی های رسمی و سپس صرافی های
غیر رســمی امارات صــورت می گرفــت ،تصمیمات جدید
گرفته شــده در این کشــور که مرتبط با اقدامــات تحریمی
آمریکاست ،ریســک انتقال ارز به داخل کشــور را افزایش
داد .از ایــن رو تــا زمانی کــه ایــن محدودیت باقــی بماند،
کماکان می توان گفت انتظــارات پنهان برای افزایش نرخ
ارز باقی خواهد ماند که می توانــد از هر منفذی ،خود را در
اقتصاد داخلی نشان دهد .برای همین کارشناسان توصیه
می کنند که تعریف کانال های جدید انتقــال ارز به داخل
کشور و کنار گذاشتن امارات در این زمینه می تواند بسیار
راهگشا باشــد .این موضوع هنوز جای کار دارد و انتظار از
دستگاه دیپلماسی کشــور در کنار بانک مرکزی این است
که در همکاری با کشورهای همسو ،تسهیالتی برای ایجاد
و به کارگیری مسیرهای جایگزین ورود ارز به کشور در نظر
گرفته شــود .در این زمینه رابطه سیاســی خوب با روسیه،
چین ،ترکیه و  ...برای زمینه ســازی این اقــدام قابل توجه
است.
 -4نکته اساســی دیگر ،جدی گرفتن پیمان های پولی دو
جانبه در تجارت بین المللی است .راهکاری که اساس ًا اتکا
به دالر را برای تجارت خارجی کشور کاهش می دهد .نکته
ای که اهمیت آن بارها و بارها از مجاری مختلف بیان شده
و دقیق ًا بر ما معلوم نشده که چرا این شکل از مبادالت هنوز
جایگاه واقعی خود را در تجارت خارجی کشور نیافته است.
شــاید گفته شــود که این اقدامــات ،اقداماتــی درازمدت،
شعارگونه یا انتزاعی و  ...است اما باید در نظر داشت همان
طور که دولت در شرایط اضطراری کنونی از مواضع قبلی
و نسبت ًا سرسختانه خود در اتکای صرف به بازار آزاد ،به نفع
کلاقتصادعدولکردهاست،اقداماتیادشدهنیزمیتواند
برای مدیریت بهتر اقتصاد کشور گام به گام مد نظر دولت و
مسئوالن بانک مرکزی قرار گیرد .منتهی امید است که آن
اقدامات محول به شرایط اضطراری دیگری نشود که در آن
صورت ،معلوم نیســت چه روزنه های امیدی برای اقتصاد
ایران باقی خواهد ماند.
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تصمیم جدید دولت برای حمایت ازمطبوعات و ناشران

وزیر ارشاد :کاغذ در فهرست کاالهای مشمول جبران افزایش نرخ ارز قرار گرفت
وزیر ارشاد از اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز برای جبران
گرانی کاغذ خبر داد.
پس از انتشــار خبرهای نگران کننده درباره گرانی کاغذ،
ســید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی،روز
گذشته در پیامی در صفحه توئیتر خود اعالم کرد :کاغذ
در فهرست کاالهای اساسی چون مواد غذایی و دارویی قرار
گرفت و از تفاوت ارزی ،که دولت تامین میکند ،برخوردار
خواهد بود .وی افزود :برای ناشران ،نویسندگان و اصحاب
مطبوعات ،خبر خوشایندی است که دولت نیاز فرهنگی را

مانند غذا و دارو برای کشور مهم و اساسی میداند.
به این ترتیب با اعالم وزیر ارشاد ،عالوه بر کاالهای اساسی
و دارو ،کاغــذ نیز مشــمول محصوالتی می شــود که دولت
مابه التفاوت افزایش نرخ ارز را برای آن ها جبران می کند.
پیش از این افزایش قیمت جهانی کاغذ و نگرانی از افزایش
نرخ ارز از نرخ مبادله ای حدود  3800تومان به نرخ جدید
اعالمی  4200تومان ،باعث افزایش قیمت کاغذ شــده و
نشریات ،روزنامه ها و فعاالن صنعت نشر را با مشکل مواجه
کرده بود.

بخشنامه دستمزد  97ابالغ شد

جدول حقوق و مزایای امسال کارگران

روز گذشته بخشنامه دستمزد  97ابالغ شد و به این ترتیب
جزئیات فیش حقوقی کارگران مشمول قانون کار به همراه
معافیت مالیاتی و عیدی آخر سال مشخص شد.
به گزارش فارس بخشــنامه دستمزد ســال  97کارگران

مشــمول قانون کار ابالغ شــد که براســاس این ابالغیه،
جزئیات فیــش حقوقی کارگران مشــمول قانــون کار به
همــراه معافیت مالیاتــی و عیدی آخر ســال بدین شــرح
است:

حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال 1397
ردیف

شرح

ماهیانه (ریال)

روزانه (ریال)

سطح پایه (حداقل)
1

حداقل دستمزد (با مبنای  30روز)

370.423

11.112.690

2

حق خواروبار

36.667

1.100.000

3

حق مسکن

13.333

400.000

4

حق اوالد (برای هر فرزند)

37.042

1.111.269

سایر سطوح
 10.4درصد

1

درصد افزایش دیگر سطوح نسبت به کارمزد سال قبل

2

مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهانه

28.208

846.240

3

پایه سنوات (به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

17.000

510.000

4

حق خواربار

36.667

1.100.000

5

حق مسکن

13.333

400.000

6

حق اوالد (برای هر فرزند)

37.042

1.111.269

عیدی و مالیات
1

حداقل عیدی سال

60.891

22.225.380

2

حداکثر عیدی سال

91.337

33.338.070

3

سقف معافیت مالی

63.014

23.000.000

سیروس مقدم با اشاره به پیگیری برای برخورد با انتشار دهنده
بخش هایی از سریال پایتخت :

پای پلیس فتا به «پایتخت» باز شد

میرزاده – نشســت تخصصی «پایتخت ،از ایده تا اجرا» با
موضوع بررسی مجموعه تلویزیونی پایتخت ،عصر دیروز
و با حضــور «ســیروس مقــدم» کارگــردان ایــن مجموعه
تلویزیونــی در پردیــس ســینمایی هویــزه مشــهد برگزار
شد .مقدم در این نشست توضیحاتی درباره ایده ساخت
این ســریال ارائه کرد و گفت« :در همان ابتدای ســاخت
مجموعه نخست پایتخت ،با خود عهد کردیم که اگر حرف
جدید و داســتان تازه ای برای مردم داشته باشیم ،ادامه
کار ســاخته شــود و در غیر این صورت ،به صــرف این که
کاری گرفته و به ورطه کارهای تکراری بیفتد ،در این راه
قدم نگذاریم و تا کنون بر عهد خود باقی مانده ایم .اکنون
هم مخاطب هنــوز به پایتخــت عطش دارد و مــی خواهد
بداند آیا هنوز قصه ای مانده است که برایش تعریف نشده
یا نه؟» به گزارش خراسان ،سیروس مقدم در این نشست
که با حضــور اهالی هنر و به میزبانی انجمن فیلم ســازان

انقالب اسالمی خراسان برگزار شد ،درباره انتشار بخش
هایی از مجموعــه پایتخت در فضای مجــازی و حذف آن
در زمــان پخش گفــت :این بخش از ســریال ،قــرار بود به
مجموعه اضافه شود و ما هم نســخه تدوین نشده را برای
بازبینی ،به ســازمان صدا و ســیما و مؤسســه اوج ارسال
کردیم ،امــا متأســفانه در این میان ،این بخش از ســریال
در فضای مجازی منتشر شــد که حواشی زیادی به وجود
آورد و به دلیل همین حاشــیه های ایجاد شده ،در نهایت
تصمیم به حذف این بخش گرفتیم .وی تأکید کرد :نمی
دانیم این بخش از ســریال از چه طریق در فضای مجازی
منتشر شده اســت اما از طریق پلیس فتا و حراست صدا و
سیما ،به دنبال آن هستیم که عامل پخش آن را شناسایی
کنیم.در پایان این نشست ،از طرف حوزه هنری خراسان
رضوی و انجمن فیلم سازان انقالب اسالمی خراسان از
سیروس مقدم تجلیل شد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• چگونه است که برخی در اجرای حکم آقای مرتضوی
مقاومت می کنند و مسئولیت جدید برای نامبرده در
نظر می گیرند؟ این افراد هرکجا قانونی مخالف منافع
شان باشد تمرد می کنند.
••آقای ترامپ به معنای واقعی کلمه یک تاجر است و از
همین حربه برای رسیدن به اهداف خود استفاده می
کند .با وضع تعرفه های سنگین روی کاالهای چینی
آن کشور را وادار کرد که از حمایت خود از کره شمالی
دست بکشد و کره مجبور به مذاکره شد .با قطع کمک
های مالی به سازمان ها و مجامع بین المللی آن ها را
وادار به تسلیم کرد.
••خدمت اون کسی کــه دربـــاره شخصیت رونــالــدو
صحبت کرده بود باید بگم که چون رونالدو روی تیمش
خیلی تعصب داره اون کــار رو می کنه و مثل مسی
نیست.
••چرا مسئوالن حق بیمه بازنشستگی رانندگان را
 40هزار تومان زیاد کرده اند در حالی که کرایه را زیاد
نکرده اند؟ چقدر بی عدالتی خدایا!
••چرا دولت عامل اصلی بی قانونی است؟ مثال دالر
 3700یک شبه در فــردای آن شب اعــام می شود
 4200و هیچ کاسب و فروشنده و بازاری غیر از دولت
حق گرانی نــدارد ولی دولــت هرکاری دوســت دارد
انجام می دهد.
••ایــده کسب درآمــد از تولید برق خورشیدی عالیه
مشکل اینه که کسی نمی تونه به وعده های دولتی
اعتماد کنه و حقم دارن که اعتماد نکنن.
••خدمت دوست عزیزی که گفته بود از کاالی داخلی
حمایت کنیم بگم کیفیت کــاالی داخلی نباید مثل
خودروی تولید داخل باشه .یه تیبا مدل  95دارم من
رو بیچاره کرده پس لطفا. ...
••این که گرانی اجناس را تعزیرات و بازرسان صنعت
ومعدن  124کنترل می کنند خنده دار است تنها سود
آن شعار دادن است! اکثر اجناس بدون قیمت در مغازه
ها دیده می شود!
••واقعا برای مسئوالن و نمایندگان استان باید هورا
کشید بی توجهی و خنثی بودن شان را به تمام ایران
ثابت کردند .خجالت آور است که مشکالت استان در
تمام زمینه های حمایت از ورزش به یک موضوع عادی
تبدیل شده است.
••خدایا ما را محاسبه گر روزانه اعمالمان کن!
••خراسان عزیز درباره ماشین کردن موی سر دانش
آموزان توسط مدیر دبستان و تنبیه وی ،لطفا تحقیق
بفرمایید ما دهه  50و  60فاقد روحیه لطیف بودیم که
زمستان و تابستان باید با سرتراشیده در مدرسه حاضر

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

می شدیم؟!
••تــرامــپ بـــزرگ تــریــن اشــتــبــاه تــاریــخ را مــی کند و
کشورهای اروپایی را هم به دنبال خود غرق می کند.
با اولین درگیری در سوریه که اگر کشورهای عربی
حاشیه خلیج فارس پشتیبانی کنند ،نفت به باالترین
رقم تاریخ خواهد رسید .قحطی و گرسنگی ناشی از
استمرار جنگ ،فروپاشی اقتصادی دنیا به ویژه اروپا
و آسیا را تهدید می کند .تروریسم داعشی در حیطه
ای گسترده تر به سوریه وارد و گسترده تر شده و دنیا
را تهدید خواهند کرد .ترامپ ،غارتگر و معامله گر و
هیتلر زمانه است و سیاست نمی داند و قصد نابودی
دنیا را دارد.
••درباره بی کیفیت بودن خودروهای شرکت کرمان
موتور ،گزارش تهیه فرمایید .خودروی ایکس شصت
بعد از هشت ماه فن بخاری آن کار نمی کند و جالب این
جاست که در داشبورد را که باز می کنیم به طور موقت
چند ثانیه ای کار می کند .چندبار هم نمایندگی بردم
و مشکل رفع نشده است.
••راهنمایی و رانندگی لطفا با رانندگانی که رفتار
خطرناک و نه چندان فرهنگی دارند از جمله نشاندن
بچه روی پای خود و پشت فرمان برخورد و جریمه
اعمال کند.
••تمام مشکالت ما از مجلس است .مجلس باید جای
نخبگان واقعی علمی و حقوقی باشد در حالی که االن
تعداد این افراد در مجلس به قدر انگشتان دست است
و نتیجه اش می شود حاشیه نشینی نخبگان با سواد
در کابینه و ناکارآمدی دولت و مجلس .کابینه دولت پر
شده از افراد محترم ولی معمولی .باید با نخبگان دنیا
شطرنج بازی کنند و بازنده اش مردم اند.
••دنیای بی رحم فوتبال عجب حکایتی دارد! برای
حذف مسی از لیگ قهرمانان و بقای رونالدو ،داور دو
پنالتی مشکوک گرفت!
••دلیل سرطان ها خاک آلوده به مواد شیمیایی و سم
پاشی بی رویه میوه و سبزیجات و محصوالت بهداشتی
شیمیایی مانند مایع ظرف شویی و لباس شویی و
پاک کننده ها با رنگ هاست .زمین دیگر توان نفس
کشیدن ندارد.
••خانواده ای که دخترشان در شهر دیگری در دانشگاه
قبول شده نگران امنیت اوست .باید طرحی اجرا شود
که هر دختری در شهر خودش تحصیل کند تا ما در
آرامش باشیم.
••خانمی می گفت پسرش در سربازی معتاد شده و
ما نفهمیدیم .وقتی اومد و دامادش کردیم نامزدش
در عقد فهمید! باید کنترل شدیدی در مرزها و حتی

نمابر05137009129 :

سربازخانه ها باشد .باید قوه قضاییه وارد شود.
••سال نکو از بهارش پیداست و دولت بیم و امید از نرخ
دالرش پیداست!
••روزنامه ها و رسانه ملی اگر با تالش بیشتر زبان
گویای مردم برای تولید باشند سبب اشتغال و زندگی
سالم جوانان می شود .مسئوالن با تمام قدرت و با همه
قابلیت های موجود و وحدت رویه برای پیشرفت کشور
گام بردارند.
•• مستند «سفر به سرزمین کالشینکف» که شبکه 3
نشان داد عالی بود .کاش در کشور خودمان هم برای
دانشجویان و دانش آموزان عالقه مند برگزار می شد با
همان سادگی و صمیمیت.
••چندی پیش به قم رفتم و واقعا متاثر شدم! آرامگاه
پروین اعتصامی ،تبدیل شده به دفتر اشخاص گم شده
در صحن حرم حضرت معصومه (س) بدون حتی یک
نام و تابلو و یادی از این شاعر انسان دوست و افتخار
ادب ایران.
••ایـــران در ســالــی کــه گــذشــت بــا  76روز تعطیلی
بیشترین تعطیلی را در جهان داشته آیا این افراط
ضربه به اقتصاد نیست؟ آیا ما که حقوق بگیر نیستیم
آسیب نمی بینیم؟
••چرا آمــار دقیقی از جنایت آمریکا و متحدانش در
سوریه منتشر نکردید؟
••زمستان گذشته کمیسیون تلفیق مجلس برای سه
قوه سقف حقوق  8.5میلیون تومانی گذاشت .اما
گیرندگان حقوق نجومی به نفع خود عمل کردند و
سقف را فرو ریختند.
••تامین اجتماعی قول داده بود که هر وقت روز تعطیل
شد یک روز زودتر حقوق ما را پرداخت کند حاال به قول
خودش عمل نکرده و دو روز هم دیرتر پرداخت می کند!
••ای آل سعود شرمت باد میلیاردها دالر به آمریکا،
انگلیس و فرانسه رشوه دادی تا کشور اسالمی سوریه
و مردم مسلمان آن را به خاک و خون بکشند؟
••خواهش می کنیم گــزارشــی از وضعیت آسفالت
ابتدای جاده خروجی تربت حیدریه به دولت آباد تهیه
کنید .خیلی وضعیت خراب است( .جمعی از رانندگان
جاده دولت آباد)
••شوخی شوخی با حقوق مستمری بگیران تامین
اجتماعی هم شوخی اونم با تاخیر؟!
••دبیر کل اتحادیه عرب چرا سکوت؟ اکثر کشورها
حمله تجاوزگران را محکوم کردند ولی کشورهای
عربی با حمله کنندگان متجاوز به سوریه همراه شدند
ولی شما دبیر کل فقط تماشا کردید؟ ننگ به شما بی
غیرتان.
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گردباد و قطعی آب زاهدان و«کالشکشی» عجیب درخرمآباد!

تعیین تکلیف دادستانی کل کشور برای تاکسی های اینترنتی

معاون دادستان مشهد  :صدور مجوز با اصناف و نظارت بر عهده شهرداری ها خواهد بود
معاون دادستان مشــهد گفت :نظر به فعالیت شرکتهای
ارائه دهنده خدمات اینترنتی مرتبط با حملونقل مسافر
و ضرورت ســامان دهــی و نظارت بــر اینگونــه فعالیتها
بهمنظور پیشــگیری از ارتکاب جرایــم و حفاظت از حقوق
عمومی در فضای مجازی و بر طبق مواد  ۸۷ ،۱۲ ،۲قانون
نظام صنفــی " ،ارائه هرگونــه خدمات در فضــای مجازی،
مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط است " .قاضی
بخشــی محبی در گفت وگــو با خراســان افــزود :بنابراین
شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات اینترنتــی مرتبــط با
حملونقل مســافر باید قبل از شروع فعالیت برای دریافت
پروانــه از اتحادیه کســبوکارهای فضای مجــازی اقدام و
نهادهای مربــوط نیز باید از فعالیت اشــخاص بدون پروانه
طبق مقررات قانونی جلوگیری کنند.
وی با اشــاره به ماده  ۹قانــون توســعه حملونقل عمومی
و مدیریــت مصــرف ســوخت مصــوب  " ۱۳۸۶تاکیــد
کرد:مدیریت حملونقل مســافر در محدوده شهر و حومه
آن ،بر عهده شــهرداری اســت " .همچنیــن بهموجب ماده
 ۳۲قانون رسیدگی به تخلفات و رانندگی مصوب ۱۳۸۹
"شــهرداریها موظفانــد کلیــه فعالیتهــای مربــوط به
حملونقل مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات
و شرکتهای خصوصی حملونقل ،سامان دهی وبر آنها
نظارت کنند".
بخشــی محبی همچنین به مصوبه شــماره  / ۲۰۳۳۴ت
 ۵۰۵۰۱مورخ  ۱ ۳ ۹ ۵ /۰۲/ ۲۲هیئتوزیران اشــاره
و اظهار کرد :طبــق این مصوبه ،مســئولیت صــدور پروانه
کســب برای مراکز حملونقل عمومی مســافر شــهری بر
عهده اتحادیه صنفی و مسئولیت نظارت بر چگونگی آنها

در درون شهرها بر عهده شهرداریهاست.
معــاون دادســتان بابیــان ایــن کــه ایــن دســتورالعمل به
سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان ابالغشده است،
تأکید کرد :نظــارت بر فعالیت شــرکتهای ارائــه دهنده
خدمات اینترنتی مرتبط با حملونقل مسافر در استان در
صورت دریافت مجوز از اتحادیه صنفی (اتحادیه کشــوری
کسبوکارهای فضای مجازی) ،بر عهده شهرداریهاست
که باید سازمان صنعت ،معدن و تجارت این قانون را به این
شرکتها ابالغ و آن را اجرایی کند.
قاضی بخشــی محبی توضیح داد :با توجه به این که برخی
از این شرکت ها از دستورالعملهای شهرداریها امتناع
میکردند و ابهاماتی وجود داشت ،این ابالغیه صادر شد تا
تعیین تکلیف نهایی شود .اگر مجموعه ای از این واحدهای
صنفی بخواهند خــاف این مصوبه عمل کنند ،با دســتور
دادستانی برای تعطیلی آنها اقدام می شود و جلوی تردد
خودروهایی که با این واحدها همکاری میکنند نیز گرفته
می شود تا از جرایم بعدی جلوگیری شود.
وی افــزود :درگذشــته اتحادیههــا معتقــد بودنــد کــه هم
صدور مجوز و هم نظارت بر عهده آنهاست ،از سوی دیگر
شهرداریها معتقد بودند عالوه بر نظارت ،صدور مجوز نیز
بر عهده آنهاست که با این دستورالعمل جدید که از سوی
مقام عالی دادستانی کل کشور صادرشده ،موضوع صدور
مجوزها در اختیار اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای
مجازی اســت و نظارتهای بعدی مانند بحــث قیمتها،
نحوه و نوع خودروهای مورد اســتفاده ،نــوع خدمات و نوع
فاکتورهای صادرشده و نوع ضمانتهایی که باید دریافت
شود ،بر عهده شهرداری و شورای شهر خواهد بود.

16.6

داستان  19بانوی با اراده
 19بــانــوی ایــرانــی در شهر
کالته خنج استان سمنان،
اقامتگاه ویران شدهای را که
بهآغلگوسفندانتبدیلشده
بود ،مرمت و به یک اقامتگاه
جذاب گردشگری بدل کردند .ویدئوی گزارش از این
اتفاقدرفضایمجازیموجیازتحسینکاربرانرابه
همراه داشت .کاربری در این خصوص نوشت« :واقعا
فکر کنید! حیف نیست چنین آدمایی هیچ سمتی
تو مملکت ندارن .واقعا دمشون گرم ».و کاربری هم
نوشت« :در میان سوءمدیریتهای مسئوالن دیدن
چنین اتفاقات مبارکی که توسط مردم رقم میخورد،
حالآدمراخوبمیکند».

68.1

حال خوب لندنی با ستایش فرعون لیورپول!
کــلــیــپ دی ــدن ــی و ج ــذاب
مسابقه گزارشگری فوتبال
بــــرای بــچ ـههــای هــــوادار
لیورپول و محمد صالح در
فضای مجازی مــورد توجه
قرار گرفت .در این کلیپ مسابقهای در لندن برای
کودکان عالقهمند به لیورپول برگزار میشود که
در آن باید کودکان بازی را گزارش کنند و جایزه نفر
اول قرار است این باشد که «محمد صالح» ستاره
این روزهای لیورپول را ببیند .این در حالی است
که صالح پشت دیوار مخفی شده و به یکباره وسط
گزارش وارد میشود و کودکان شاد میشوند .این
کلیپجذابودیدنیرابااستفادهازقابلیت QRدر
اینجامشاهدهکنید.

گردباد و بحران آبی که زاهدان را در نوردید!
گردباد مهیب زاهــدان و خبرهای قطعی آب در
برخی نقاط این شهر سر و صــدای زیــادی را در
فضای مجازی به همراه داشــت .کاربرانی که
از تصاویر آبرسانی با تانکر به مــردم این شهر و
تعطیلی برخی مدارس خبر میدادند .کاربری
در این باره نوشت« :زاهــدان مشکل کمبود آب
نداره .ولی متاسفانه ظاهرا ایستگاه پمپاژ مشکل
پیدا کرده ».و کاربر دیگری با انتقاد از وضعیت
به وجــود آمــده نوشت« :در ســال  2018بروز
چنین مشکالت ابتدایی بیتردید از بیتدبیری
مسئوالن نشات میگیرد».

73.2

13.9

فیلم جنجالی تیر اندازی در خرم آباد!
فــیــلــم تـــــیـــــرانـــــدازی بــا
کالشینکفدرخیابانهای
خــرمآبــاد ساعاتی بعد از
انتشار در فضای مجازی
بــا تــوضــیــحــات دادســتــان
استان لرستان  ،مربوط به یک عروسی و رسم و
رسوم مردم آن منطقه بیان شد! خبری که موجی
از حرف و حدیثها را در فضای مجازی به همراه
داشت .کاربری در این خصوص نوشت« :این چه
حرفیه! کجای این فیلم شبیه فیلم عروسی بود؟
طرف تو خیابون داره به تیرچراغ برق تیراندازی
میکنه.کجایآیینورسوممردماونجاچنینچیزی
داریم؟!»وکاربردیگرینوشت«:معلومبوداونچند
نفردرحالتطبیعینبودندوبهخیابانآمدهبودند».

8.3

111.7

بچه  4ساله سر راهی!
ویدئوی بچه  4سالهای که
توسطپدرومادرشبهخاطر
شیطنت و بازیگوشی سر راه
گذاشتهشد،بعدازانتشارآن
توسط پرویز پرستویی در اینستاگرام ،سر و صدای
زیــادی به پا کــرد .کاربری در خصوص این ُپست
نوشت« :واقعا از دیدن این ویدئو قلبم به درد آمد.
حاضرم این بچه را به فرزندخواندگی قبول کنم».
و کاربری هم نوشت« :بابا الکی جوگیر نشین .به
نظر من با این سر و زبونی که بچه داره ممکنه اصال
نمایشیباشه اینویدئو.شایدمقوهتخیلشروداره
امتحانمیکنه».

سر ُپل ذهاب و زنی که هنوز در چادر زندگی
میکند!
بــرنــامــه «حـــاال خورشید»
رضا رشیدپور در دور جدید
پخش از تلویزیون باز هم با
مصاحبههای جنجالیاش
سرپل ذهابی
بانوی
بار
خبرساز شد .رشیدپور این
ُ
را به تلویزیون آورد .بانویی که مدعی بود هنوز در
چادر زندگی میکند و کانکس برای کسانی است
کهآشناداشتهباشند!کاربریباانتقادازاینبرنامه
نوشت« :به نظرم این غُ رغُ ر کردنها دیگه خسته
کننده شده .شما هر جای دنیا هم بری طبیعیه که
یکنفرمعترضوناراضیپیداکنی».وکاربردیگری
در پاسخ به این کاربر نوشت« :کاش جای مردم
شریف اون خطه بودید تا اینقدر راحت اظهارنظر
نمیکردیدآقایعزیز».
CMYK

