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 7درس از ریخت و پاش های
ارز  4200تومانی
ســه ماه از اجــرای سیاســت جدیــد ارزی با نــرخ دولتی
 4200تومانی که ماجــرای آن به تفصیــل در صفحه 7
امروزچاپشدهاستمیگذرد.سیاستیکهدرسهای
مهمی را در متن و حاشیه با خود به همراه دارد .از جمله
ایندرسهامیتوانبههفتموردزیراشارهکرد.
 -1آلزایمرتاریخیبرایبهکارگیریسامانهنظارتبر
عرضه و تقاضای ارز:تجربهارزیاخیردولترابرخالف
جهت گیری های قبلی ،به سوی مدیریت تقاضای ارز با
استفاده از سامانه ای به نام «نیما» کشاند .سامانه ای که
قرار است با استفاده از آن ،عرضه ارز حاصل از صادرات و
تخصیصآنبهوارداتصورتگیرد.بانگاهیبهگذشته
و دور قبلی تحریم ها ،می توان رد پای چنین ســامانه ای
را در فضای سیاست گذاری ارزی مشاهده کرد .سامانه
ای که در ســال 91تحت عنوان پورتال ارزی ایجاد شد.
اما با دلخوری بیش از حد به رفع تحریم ها ،بی توجهی،
ندانستن فلسفه ایجاد یا نداشتن حوصله برای استفاده
از ســامانه هایــی این چنیــن توســط برخی مدیــران ،به
محاق رفت .حال که مجدد پای چنین ســامانه ای پیش
کشیده شده است ،جای این ســوال باقی است که مردم
تا چــه زمانــی باید تــاوان یادگیری سیاســت گــذاران را
بدهند؟ عاقالنه این بود که پورتال ارزی ایجاد شــده ،در
دوران دولت قبل ،به دور از سیاسی کاری ،به روز رسانی
شــود و مد نظر سیاســت گذاران ارزی قرار گیرد تا امروز
اینچنینشاهدریختوپاشهایارزیوسکهایدولت
نباشیم.
 -2بــی توجهی به تعدیــل نرخ ارز طبق تفــاوت های
تورمیریالودالر:یکقاعدهسرانگشتیونهزیاددقیق
اقتصادی،بهایننکتهتصریحداردکهنرخارزمیبایست
طبق فرمولی که وابســته به نرخ تورم دالر و ریال اســت،
ســاالنه یا بلکه ماهانه تعدیل یابد .یافته های پژوهشــی
هم اینک نشان می دهد؛ در صورتی که این تعدیل های
تورمی در ســال های گذشــته و فــارغ از سیاســی کاری
دولت ها ،صورت می گرفت و نــرخ ارز ،ثابت و میخکوب
نگه داشته نمی شد ،شوک های این چنینی در بازار ارز،
کل اقتصاد ایــران را تحت الشــعاع قرار نمــی داد .یافته
های پژوهشی نشــان می دهند که ســرکوب نرخ ارز در
بلندمدت،بههیچعنوانمانعافزایشنرخارزنیستواین
نرخبههرحال،طبققاعدهیادشده،بهارقاممحاسبهشده
درآنفرمولمیلخواهدکرد.
 -3نظام معیوب قیمــت گذاری و رهاســازی بازار :در
جریاناتاخیر،شاهدازدسترفتنتعادلقیمتیبازارها
با عوامل و بهانه های غیر واقعی بودیم .با وجود این شاید
بتوان گفت در کمتر اقتصادهای فعال و پیشرویی نظام
بازرگانیداخلیرامیتوانبهمانندبازارهایموجوددر
ایران از نظر نظارت ،نامطمئن یافت .رهاشــدگی بخش
هایی از بازار از نظر کنترل و رهگیری کاالها به خصوص
کاالهایقاچاقوبیتوجهیبهپیادهسازینظاممالیات
بر ارزش افــزوده و نیز ظهــور و بروز قیمت گــذاری های
سلیقهایدربرخیکاالها،نمونهایازایننقایصدرنظام
بازرگانی داخلی هستند .جالب این جاست که در اوایل
کار دولت ،برخــی صداهــا از درون دولت حکم به حذف
نهادهای نظارت بر بازار می دادنــد ،اما هم اینک دولت
اولینمخاطبخودبرایکنترلبازاررانهادهاینظارتی
ازقبیلسازمانحمایتقراردادهاست.اینرویکردهای
دوگانه حاصل چیزی جز ســوء مدیریت و نبود اســتقرار
سامانه های نظارتی تعریف شــده و همه جانبه نیست .و
این که نمی توان به ایده تکیه به نظام بازار آزاد ،با رویکرد
رهاسازیدلخوشبود.
 -4بــی توجهی به اعمــال حاکمیت و نظــارت دولت
الکترونیــک :دولت الکترونیــک ،موضوعی اســت که
دولت ها در مقام حرف ســال ها دم از آن زده اند اما کمتر
به آن عمل کرده اند .اصو ًال اســتفاده از این ابزار ،زمینه
برای کاهش فســاد را بیش از پیش فراهــم خواهد کرد.
چراکهقاعدهاساسیاینسامانهها،قرارگرفتنیکابزار
الکترونیک«بیشعور»دربیندوطرف«ذیشعور»است.
همچنیناینسامانههاامکانمدیریتبهینهوچابکونیز
تعامالت شفاف بین دولت و مردم را سبب خواهد شد .با
این حال ،در ابعاد مختلف شاهد چند پارگی سامانه ها و
بیتوجهیبهسامانههایکنترلیمبتنیبر ITدرکشور

هســتیم .به عنوان مثال در صورتی که سامانه ای وجود
داشت که به صورت آنالین ،اسامی استفاده کنندگان از
ارز یارانه ای بــرای واردات روی آن قرار می گرفت ،خود
بهخوداینامر،فضایسوءاستفادهبرخیواردکنندگان
با ارز دولتــی و فروش کاال بــه نــرخ ارز آزاد را محدود می
ساخت.ضمناینکهطبقآنمعلوممیشدکههرتوزیع
کننده،کاالیمدنظرراباچهقیمتیخریدهوباچهسودی
میفروشد؟
 -5واردات زدگی ویژگی بارز اقتصاد ایران :انتشــار
فهرست های اخیر و افشای برخی حقایق در این زمینه،
بیش از پیــش نشــان داد کــه اقتصاد ایــران تــا چه حد
وابســته به واردات اســت به خصوص در واردات برخی
انواع کاالهای کشــاورزی و نهاده های دامی که به نظر
می رسد با پیشــرفت فناوری های تولید و تبدیلی ،می
توان از وابســتگی های کشــور در این زمینه ها کاست.
در عین حال شــاهد وابســتگی چندین ســاله کشور به
این نوع محصوالت هستیم .به نظر زمینه بخشی از این
واردات زدگی را می توان در برخی رانت ها و امتیازات
خاص دانســت .شــاهد این نکته ،صحبت هــای دیروز
رئیس فراکســیون اصناف مجلس اســت که گفت همه
مایحتاج مردم کشــور توســط چهار دالل وارد میشود
و حال جای سوال اســت که این افراد چگونه و با چه راه
هایی این کار را انجام می دهند و برخوردی نیز با آن ها
نمیشود اما بخش دیگری از این واردات زدگی ریشه در
برخی تفکرهای تصمیم ساز در کشور دارد .سال های
سال است که توجیه های برخی از مدعیان اقتصاد این
استکهطبققواعدتجارتآزادوتقسیمکاربینالمللی
نباید همه کاالها در داخل تولید شود و باید برای تامین
نیازهای تجاری رو به خارج بیاوریم .این موضوع ،بهانه
ای شــده تا تولید درون زا در داخل کشور در حوزه های
مختلف ،تحقیر و تمسخر شود .تاکید تکراری و نخ نمای
این عده بر مقایسه ایران با کره شمالی (که در عمل این
کشــور حتی با فانتزی های ذهنــی این افــراد مغایرت
دارد) از جمله این موضعگیری هاســت .در صورتی که
عقل حکم می کند که اندازه بــازار  80میلیونی فعلی،
چیزی نیست که به این ســادگی اشباع شود .این بازار،
دریاییاستکهشایدکمترصنعتیدرآنباکمبودتقاضا
مواجه شود .از ســوی دیگر ادبیات یادشــده ،مخالف با
سیاســت های اقتصاد مقاومتی مبنی بــر درون زایی و
برون گرایی است .به نظر می رسد یک بار برای همیشه
ادبیات نخ نمای یادشــده باید از صحنه تفکر سیاســت
گذاران اقتصادی این کشور پاک شود.
 -6تعارف و تســاهل و تســامح سیاســت گــذاران با
نقدینگی و نظام بانکی :کمتر کســی اســت کــه نداند
ریشهعمدهمشکالتفعلیدرخصوصبازارارز،افزایش
مصنوعی قیمــت دالر ،پرداخــت ارزهای یارانــه ای و در
نتیجهسونامیواردات،افزایشنقدینگیاستکهنطفه
نامشــروع آن در ناکارآمدی نظام بانکی و ترازنامه بانک
ها بسته شده است .به نظر می رسد یک بار هم که شده،
مســئوالن با جرئت این مســئله را با ابعاد آن بیان کرده و
راهکارهایعملیرادراینزمینهبهاجرابگذارند.چیزی
کهتاکنونازدولتمرداندیدهنشدهاست .فرشادمومنی،
اقتصادداننهادگرادراینزمینهمیگوید«:بخشبزرگی
از این تالطــم ها و نابه ســامانی ها و بحــران هایی که در
اقتصادکشورپدیدآمده،ناشیازپدیدهتعهدبهپرداخت
سودهای نجومی به ســپرده های بانکی است که کانون
اصلی آن را بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاســی
شکلمیدهد.اینپدیدههمینطورداردبرایمامسئله
آفرینیمیکند».
-7اشتغال به مسائل روزمره و غافل شدن از ظرفیت
هــای عظیــم کشــور  1.6میلیــون کیلومتــر مربعی
ایران :این کــه چطور اقتصاد کشــوری بــا  1.6میلیون
کیلومترمربع،بهرهمندیازمنابعخدادادیزیرزمینی،
بهره مندی از نور خورشــید بــه عنوان انرژی پــاک که بر
بخشعظیمیازاینسرزمینروزانهمیتابد،قرارگرفتن
در تقاطع ترانزیتی ســه قاره ،دسترســی به آب های آزاد
در دو ســوی خود ،و ....این قدر به واردات متکی اســت،
در خصوص اشتغال این قدر مشکل دارد ،کمبود آب آن
موجبتمسخردشمنانازجملهرژیمصهیونیستیشده
و  ...بسیار جای تامل دارد .ما مردم این روزها از اقدامات
خالقانه در حــوزه بهره منــدی از نعمات خــدادادی این
ســرزمین کمتر خبر می شــنویم .گویــی تمام هــم و غم
مسئوالناقتصادوانرژیدولتبهمسائلجاریمعطوف
شده و کار سازمان های توســعه ای نظیر سازمان برنامه
نیزشایددرمهمتریناقداماتتنهابهبرنامهریزیساالنه
معطوف شــده اســت .از این رو بــه نظر می رســد تزریق
تفکرات نوین بــه بدنه اقتصادی دولت (بــه معنای عام)،
یک ضرورت اساسی اســت .تفکری که البته با قیدهای
اقتصادیبتواندبرنامههایآیندهوافقنگررابرایآینده
کشورترسیمکند.

خراسانرتبهبرتراولینجشنوارهملیمطبوعاتمحلی
وسراسریراکسبکرد
شهیدی /روزنامه نگار روزنامه خراسان موفق به کسب
رتبه اول جشــنواره ملــی مطبوعات محلی ،سراســری،
پایگاههایخبریوخبرگزاریهاشد.بهگزارشخراسان،
در مراسم اختتامیه نخستین جشــنواره ملی مطبوعات
محلی ،سراســری ،پایگاههــای خبــری و خبرگزاریها
که عصر پنجشنبه گذشته و همزمان با روز قلم ،با حضور
نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت و جمعی
از مدیران و اهالی رسانه کشور و استان گیالن در منطقه

آزاد بندرانزلــی برگــزار شــد ،از غالمرضــا بنی اســدی
روزنامه نگار روزنامه خراســان به عنــوان رتبه اول بخش
یادداشــت و ســرمقاله به خاطر اثری با عنوان «ســاختن
کارخانهمثلمسجدمقدساست»تقدیرشد.درحاشیه
برگزاری این مراسم ،نمایشگاهی یک روزه ،مشتمل بر
 30غرفه و با هدف معرفــی تاریخچه مطبوعات گیالن و
ارائهتوانمندیهایرسانههایایناستاندرمنطقهآزاد
انزلیبرپاشد.

ماتمنشینسوگصادقآلمحمدیم
شاهد  -احساس را عزیز باید داشت اما در احساس نباید نشست
بلکه از این آغاز باید نگاهی به راه داشــت چه ما را طریقت ،همان
شریعت است که انسان را در وادی احســاس وانمی نهد بلکه او را
به فراز بصیرت ،سرفرازی می بخشد.
اگر در احساس بنشــینیم ،در ماتم امام به اشــک بسنده خواهیم
امام
کرد و تــوال و تبرای ما از مرحلــه حرف فراتر نخواهــد رفت که ِ
خویش را بستاییم و منصور را ،آن یزید مجسم را به لعنی و نفرینی،
نامش را دنباله دار کنیم حــال آن که امام صــادق(ع) را باید پیرو
بود .باید پا در راهش داشــت که صراط مســتقیم همیشــه دوران
است .با ســلوکی چنین اســت که منصور هزار بار می میرد و تمام
می شود و به رغم خواســت او ،حضرت صادق(ع) هر روز ،انوارش
دامن گستر می شود و به هر تابش ،جهانی را جانی تازه می بخشد
و به هر حدیث ،تازگی ایمان و مانایی شــریعت حق را تضمین می
کند .حدیث را هم فقط با احســاس نمی توان دریافت که با رفتار
باید نهادینه کرد.
با بصیرت و شــناخت اســت که می توان تــوال و تبــرا را معنایی تام
و تمام بخشــید .بــا بصیرت اســت که مــی تــوان در گذر زمــان از
تنگناهای مرد افکن و گردنه های هولناک به سالمت عبور کرد و
ایمان خود را از زیر باران تیر شــبهه و تردید به زیر چتر امن امامت
رساند .احســاس به معرفت ارتقا یافته می تواند در همیشه زمان
ما را در دوراهی حق و باطل از دام تردید ها وارهاند تا خط منصور
را خــط بزنیم و به صراط مســتقیم صادق آل محمــد ،مومنانه گام
بگذاریم و با یقین به پیش رویم که حق این اســت و حقیقت هم در
قال الصادق تبلوری خاص می یابد.روضه شهادت امام باقر را هم
باید چنان خواند که نه فقط چشــم بگرید که دل هم جال یابد و در
زانوان هم قوت صد چندان جاری شود برای برخاستن .این معنای
ایمان است که عقیده قلبی را شهادت زبان تایید و گواهی زبان را
عمل به اعضا و جوارح امضا کند .ان شاءا ...در فصل شهادت امام
صادق ،عهد ببندیم منصور های امام کــش را با بصیرت و حرکت
در مسیر والیت ناکام بگذاریم که شــکرانه نعمت امامت ،رفتاری
چنین است....

تغییرموقتساعاتکارادارات
وبانکهادرخراسانرضوی
اســتاندار خراســان رضوی با اعالم تغییر ســاعات کار در اســتان
گفت :از روز سه شــنبه  ۱۹تیرماه ســاعت شــروع به کار ادارات و
بانک های اســتان یک ســاعت جلو کشــیده شــده و این مراکز از
ساعت  ۶:۳۰صبح فعالیت خود را آغاز می کنند.
به گزارش روابط عمومی استانداری؛ علیرضا رشیدیان افزود :بر
اســاس پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان مبنی بر افزایش
فزاینده دمای هوا در بیشتر نقاط استان به ویژه مناطق گرمسیر و
بر مبنای مصوبه هیئت وزیران و تقاضای شرکت توزیع نیروی برق
ســاعات کار ادارات و دســتگاه های دولتی  ،بانک ها  ،شهرداری
ها و دیگر موسســات عمومی غیر دولتی در همه شهرســتان های
استان اعمال می شود.
وی ادامه داد :ســاعات کار همــه این بخش ها از  19تــا  25تیر به
مدت یک هفته از ساعت  6:30صبح تا  13:30تعیین شده است.

ترابی/مراسمبدرقهکاروان«جادهوالیت»عصردیروزباحضورمسئوالنواقشارمختلفمردمدرمیدانشهدابرگزاروطیآنپرچممتبرکآستان
قدس رضوی به این کاروان اهدا شد.به گزارش «خراسان» ،هر ساله در آستانه میالد امام رضا (ع) بیش از  ۲۰دونده مشهدی از محل یادمان
شهدایشلمچهدراستانخوزستان،مسیردوهزارو 300کیلومتریراتامشهدمیدوندتادرروزمیالدامامهشتمبهحرممطهررضویبرسند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••واقعا جای تاسف است با این که طبق قانون اساسی
تحصیالت تا پایان متوسطه رایگان است چرا وزارت
آموزش و پرورش با چراغ خاموش دنبال توسعه بی رویه
مدارس غیردولتی و کاهش مدارس دولتی و کم کردن
تعداد کادر اداری این مــدارس و کیفیت این مدارس
است؟ لطفا نمایندگان مردم پیگیری کنند.
••موضوع همسایه ها خیلی آموزنده بود.
••روزنامه خراسان ثابت کردی پرسپولیسی هستی که
به خاطر خوش آمد برانکو از کی روش بدگویی می کنی.
کجا ما بدترین تیم آسیایی هستیم؟ ما بعد از ژاپن دوم
هستیم با چهار امتیاز .اگر به مالکیت توپ و پاس باشد
پس االن مردم اسپانیا به تیم شان افتخار می کنند و
اسپانیا قهرمان شده!
••تازمانیکهبهخاطرباختتیمفوتبالمانشادیکنیم
هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت .اگر ما ژاپن بودیم فکر
کنم حداقل تا یک ماه شادی می کردیم.
••دوست گرامی فاصله آبگرمکن ما تا دوش  8متر است
ولی آب را داخل سطل ذخیره و استفاده می کنیم.
••لطفا مطالبی درباره راه های صرفه جویی در مصرف
آب در فصل تابستان چاپ کنید و مسابقه پیامکی هم در
همین زمینه بگذارید.
••وزارت بهداشت در اقــدامــی غیرمسئوالنه طی
بخشنامه ای اجازه استفاده مجدد پاره ای از لوازم یک
بار مصرف بیمارستانی را صــادر کــرده! لطفا وکالی
مرکز به نمایندگی مردم از دیوان عدالت ابطال آن را
درخواست کنند.
••استفاده مجدد از لوازم یک بار مصرف بیمارستانی به
بهانه صرفه جویی ارزی بها ندادن به جان انسان است!
وای بر جامعه ای که پول و مادیات ارزشمندتر از جان
انسان باشد!
••روزنامه خراسان تو که شهامت نداری بعضی مسائل
کشور را در روزنامه ات بنویسی پس ننویس  70ساله
شدی که مردم سالگردت را تبریک بگویند.
••الهی! هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت ،هرچه
غیر از تو بود بینداخت( .خواجه عبدا ...انصاری)
••خط کشی اکثر خیابان های اصلی و خطوط عابر پیاده
بهمرورزمانپاکشدهوترمیمنشدهاستآنوقتچطور
متوقع اید اتومبیل ها بین خطوط حرکت یا پشت خط
عابر متوقف شوند؟ اول ملزومات را فراهم و بعد جریمه
صادر کنید .این جریمه منصفانه و حق نیست.
•• در خبرها آمده بود «و .م» بزرگ ترین شرور ایران در
زندان به قتل رسید و مأموران در جست وجوی قاتالن او
هستند .عزیزان باید به قاتل او که مردم را از شرش نجات
داد جایزه بدهید نه این که به دنبال مجازاتش باشید.

پیامك2000999 :

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

••خواهش می کنم این قدر از فوتبالیست هایمان دفاع
نکنید با این پولی که این عزیزان می گیرند باید حداقل
تا یک چهارم می رفتند وگرنه دفاع کردن ما هم بلدیم!
••باید از کارکنان زحمتکش روزنامه تشکر کرد به خاطر
زندگی سالم ،به خاطر همه صفحه های خوب برای همه
سنینبرایصفحهستونحرفمردموشهروندخبرنگار
وگرنه ما مشکالت را به کی باید می گفتیم .ممنون.
••  57سال دارم حدود  20سال است نتوانسته ام یک
مسافرت بروم .با این که تنهایم شب ها باید بروم زیر پل
قطار بایستم قطار رد شود و من حسرت یک مسافرت
بکشم!
•• آیا در روزنامه کیهان هم علیه مدیرمسئول روزنامه
خــراســان پیامک چــاپ می شــود که شما بارها علیه
مدیرمسئول کیهان این کار را می کنید؟
•• بهتر است و پیشنهاد می کنم آقای رسایی به جای
اظهارنظر درخــصــوص مسائل کــان کشور به عقبه
عملکردش توجه کند و عبرت بگیرد.
••کاش به جای این همه پاساژ و برج و فروشگاه مواد
غذایی سرمایه داران بیمارستان بــرای سرطانی ها
با مراکز تفریحی سرگرمی برای مردم می ساختند.
هموطن مردم قدرت خرید ندارند!
••پیشنهادی داشتم برای اداره آب ،برق ،گاز به زوج
هایی که تازه ازدواج کرده اند مبنی بر این که تا دو سال
قبض های آب ،برق ،گاز خود را که کمتر از  30هزار
تومان باشد رایگان حساب کنند .این هم یک راهکار
در تشویق صرفه جویی است هم هدیه ای به زوج های
جوان.
••با عرض سالم حضور محترم شهردار زاهــدان ،لطفا
فکری برای وسایل نقلیه ای بکنید که با سرعت زیاد
در نیمه شب رانندگی می کنند به ویژه بین گلستان و
امیرکبیر که فاقد سرعت گیر و دوربین است .آسایش
مردم را مختل کرده اند .با تشکر فراوان.
••چرا باتری فروش ها باتری خود را به قیمت آزاد می
فروشند؟ از طرفی باید باتری کهنه را هم تحویل دهیم.
لطفا جواب درست بدهید چرا؟
••این همه متقاضی موبایل وقتی شرایط بازار عادی بود
موبایلالزمنداشتندحالکهدوبرابرشدهخودکشیمی
کنند .ملتی دوست داشتنی هستیم!
••برایسالمتمحیطزیستمیتوانبطریهایشیشه
ایآبمیوهوظرفهایپالستیکیوایتکسچندلیتری
و  ...را به فروشنده و به کارخانه محصول مدنظر برای
استفاده دوباره برگردانیم.
••برای تولید هر آن چه تصور کنید آب مصرف می شود
باید از هر کاالیی حداکثر استفاده را بکنیم و مصرف

نمابر05137009129 :

گراییراکاهشدهیم.وسایلغیرضروریرابهجایدور
انداختن به یک مصرف کننده بدهیم.
••در خیابان ها و دیگر اماکن کالن شهر زاهدان کمبود
سرویس بهداشتی است و باید چاره اندیشی کرد!
••چرااینقدرنازکیروشرامیکشید؟کسینداندفکر
می کند مفتی برای ما کار کرده!
••در جواب آقای محترمی که از اسراف آب در حمام به
خاطر گرم شدن آب گالیه کرده بودند ایشان می توانند
از آب سرد برای شستن لباس استفاده کنند تا آب گرم
شود.
••سالم به وزیر ارتباطات ،چه خبر از ارز دولتی که تزریق
کردید آن هم با هدف همسان سازی قیمت گوشی؟!
گوشی به جای ارزان تر شدن گران تر می شود.
••لطفا درباره نمایندگی های ایران خودرو و جواب دهی
ضعیفآنهاگزارشیچاپکنید.ازبعضیهاشنیدمکه
در نمایندگی می گویند ماشین رو بذار یک ماشین دیگه
بیاد از روی اون باز کنیم ببندیم رو ماشین شما!
••19درصدیکهبرایافزایشدستمزدکارگرانتعیین
شد با این وضعیت بازار شاید کمتر از  5درصد باشد.
آقایان مسئول قشر کارگر در مضیقه هستند فکری برای
این قشر ضعیف بکنید چون خودم کارگرم.
••آیا آقای رسایی که به تاریخ نگاه می کنند ،از سرنوشت
انسان ها عبرت گرفته اند؟
••جنگ بین شرق و غرب یک جنگ زرگری است و آن ها
در نهایت به فکر مصالح خودند .ضمن تاکید برداشتن
روابط منطقی با همه کشورها باید متکی بر توانایی های
خود بود و روی پای خود ایستاد و امیدی به قدرت های
بیگانه نداشت.
••اروپا برای جنگ تجاری با آمریکا به ما اندکی کمک
خواهد کرد چون با نظم تک قطبی مخالف است .ما باید
هوشیار باشیم.
••از تیتر «از ازدواج دوم پشیمانم» واقعا متاسفم! بیش
از  80هزار خانواده با تعدد زوجات در کشور به خوبی
دارند زندگی می کنند .این نوع تیتر زدن جفا در حق
این خانواده هاست.
••امیدوارم چاله چوله زندگی هموطنان همواره صاف و
مسطح و هموار باشد!
••با تقدیر از بیانات ارزشمند و حکیمانه ریاست محترم
جمهوری اسالمی ایــران در خصوص صــادرات نفت
و پیام به موقع و به جای سردار قاسمی عزیز ازاین که
این پیام برای دشمنان خارجی ملت و برخی دشمنان
داخلی ملت بسیار سنگین آمد و نهایت صالبت و اقتدار
ملت عزیز ایران اسالمی را نشان داد و باعث عصبانیت
دشمنان شد ،بسیار خوشحالم.





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

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

@ Khorasannewspaper

اشکشاخهایاینستاگرامواخراجرئیسمتملقدانشگاه

15.6
7.4

رئیس متملق دانشگاه از کار برکنار شد
انتشار تصویر نشست خبری رئیس دانشگاه آزاد
شهرستانساوهباتصویربنرهایبزرگازعلیاکبر
والیتیوفرهادرهبردرایننشستدردسرسازشد.
بعد از انتشار گسترده این عکس در فضای مجازی
و واکنش تند کاربران ،رئیس این دانشگاه از کار
برکنارشد.کاربریدراینبارهنوشت«:فرهادرهبر
تاکید کرده بود که با هرگونه تملق و چاپلوسی در
دانشگاهآزادبرخوردمیکند.دمشگرم».وکاربری
همنوشت«:ایناتفاقخوبیه،بایدجلوچاپلوسیرو
گرفت ،در هر سطحی که میخواد باشه ».کاربری
هم نوشت« :طرف با چه اعتماد به نفسی در حضور
رسانهها چنین کاری کرده! با خودش نگفته سه
سوتتوفضایمجازیبیچارهاممیکنن؟!»

و این بار «قاب همدلی»
تصویر فــوق با عنوان «قــاب همدلی» در فضای
مجازیدستبهدستمیچرخدوتحسینکاربران
شبکههای اجتماعی را به همراه داشته است .در
این تصویر کامیون حامل میوه در شهرستان دلفان
استانلرستانواژگونشدهاستومردممهرباناین
منطقهبهصاحببارکمکمیکنندتامیوههایشرا
جمعکند.کاربریدراینخصوصنوشت«:درودبه
شرفشون.اونقدراینچندوقتهکلیپهایچپاول
بار کامیونهایی که چپ کرده بودن رو دیده بودیم
کهداشتیمناامیدمیشدیم».وکاربرینوشت«:این
قابمهربانیستودنیاست.کاشهمهمونفرهنگ
همدلیوهمیاریرویادبگیریم».

22.5

4.1

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

حاجیه خانم صالحه رنجبر

همسر مرحوم حاج حبیب ظریفیان طاهری
رابهاطالعدوستان،آشنایانواقواممیرساند.پیکر
آنمرحومهامروز 97.4.17ساعت 10صبحازصحن
آزادیبهسمتآرامگاهابدیاشواقعدرباغدومخواجه
ربیعتشییعمیشود.ضمنامراسمترحیممردانهوزنانه
درروزهایدوشنبهوسهشنبه 18و 19تیرماه97
ازساعت 17تا 19درمسجدالمنتظرواقعدربولوار
سازمانآب،مقابلروزنامهخراسانبرگزارمیشود.

خانواده ظریفیان طاهری

ویال استخرهای غولآسا بیخ گوش خرمشهر!
هشتگ #ویالهای_دزفول روز گذشته در فضای
مجازی مــورد توجه کاربران قــرار گرفت .برخی
کاربرانباانتشارتصاویراینویالهاکهدرفاصلهسه
ساعتی در خرمشهر قرار دارند به انتقاد از صاحبان
«پر کردن
آن پرداختند .کاربری در این باره نوشتُ :
آب استخر ویالها در خوزستان با آب آشامیدنی!
فقط دو روز است با تالش  24ساعته کارگران در
گرمای  50درجه هوا وصل شده .خدایا اینا چطور
میتونن روز قیامت جواب بــدن؟!» و کاربری هم
نوشت«:واقعامسئوالنمحترماینحجمازاسرافرا
بیخگوشمنطقهبیآبنمیبیننیاشایدخودشان
همآنجا!»...

وقتیاشکشاخهایاینستاگرامیدرآمد!
فیلماعترافاترقصندههایاینستاگرامکهبهشاخهای
اینستا معروف هستند ،در فضای مجازی سر و صدای
زیادیبهپاکرد.اینکاربراناینستاگرامیدراعترافات
خود در خصوص هدفشان از انتشار ویدئوهای رقص
میگویندکههیچهدفخاصیندارندوفقطچونیک
عده از آنها خوششان میآید ،این کار را کردهاند .بعد
از اعالم خبر فراخواندن شاخهای اینستاگرام توسط
پلیس فتا ،کاربران به اظهارنظر در این باره پرداختند.
کاربری نوشت« :اینا مشکالت روحی روانــی دارن.
وقتی بری صفحات شخصیشون رو تو اینستا ببینی
میبینی تشنه دیــده شــدن هستن ».و کاربری هم
نوشت« :کار اینا اگه اشاعه فحشا نیست چیه پس؟
بعضیهاادایروشنفکریدرمیارن.طرفرسماداره
کلیپرقصازخودشمیذارهتواینستاگرام!»

CMYK

