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فرصتیکجراحیتازهاقتصادی
اواخر سال گذشته که مسئوالن ســازمان برنامه و بودجه در
حالتهیهبودجهامسالبودند،ابتداآنرابانگرشایجادیک
جراحیاقتصادیتدوینکردندوبرهمیناساسدرمتناولیه
الیحهبودجه-کهالبتهبعدهاباتغییروتحوالتفراوانیمواجه
شد -موضوع حذف یارانه بیش از  30میلیون نفر و افزایش
قیمت حامل های انــرژی از جمله بنزین دیده شــده بود،آن
زمانبرخیازمسئوالنسازمانبرنامهوبودجهمعتقدبودند
شایدبهترینموقعبرایایجادیکجراحیاقتصادیدردولت
دوازدهم  ،سال دوم دولت یعنی سال 97باشد که انتخابات
مجلس(که درسال 98برگزار می شود) و ریاست جمهوری
(ســال )99در آن وجــود نــدارد و نماینــدگان و دولتمردان
هیچ کدام درســال 97درگیر مسائل سیاسی نیستند و می
توانند با تمرکز روی مســائل اقتصادی اجماعی برای ایجاد
یک جراحی اقتصــادی به وجود آورند،البتــه درطراحی این
جراحیاقتصادی،بعداجتماعیماجرادیدهنشدهبود،شاید
برهمیناساسهمبودکهالیحهبودجه 97درابتدابسیارتند
و تیز تدوین شد به طوری که سروصدای بسیاری از گروه ها و
قشرهای مختلف مردم به ویژه قشر ضعیف جامعه را درآورد
و مســئوالن مجبور به تغییر نگرش کلی خود درباره جراحی
اقتصادی از طریق حذف چنــد ده میلیونی یارانــه بگیران و
گرانی قیمت بنزین به لیتــری 1500تومان یــا اقداماتی از
این قبیل شدند.اما حال که سال 97در ماه چهارم خود قرار
دارد،شاهدتغییروتحوالتشتاباندیگریدراقتصادهستیم
به طوری که قیمت ســکه و ارز و مســکن و خــودرو و برخی از
کاالهای دیگر بــه دالیل گوناگونی که خــارج از بحث اصلی
این یادداشت است ،افزایش ناگهانی و بعضا خالف معمول
داشتهاست؛بهعبارتیبسترایجادیکسریتغییروتحوالت
عمیق اقتصادی خواســته یا ناخواســته فراهم شده و قیمت
سکه در بازار رســمی و ارز در بازارغیررســمی حدود دو برابر
افزایشیافتهاستوقیمتمسکننیزدرکالنشهرهابارشد
قابل توجهی مواجه شده است شــرایطی که در کنار مطالبه
افکارعمومیبرایشفافسازیارزیدرپیانتشارفهرست
دریافتکنندگانارز 4200تومانیفرصتمغتنمیرابرای
اصالحبرخیساختارهایمعیوباقتصادیدرکشورفراهم
کرده اســت .به عبارتی جامعه اکنون به وضوح عوارض و آثار
ســوداگری و داللی را مشــاهده و لمس کرده و با تصمیمات
شفاف ساز و اصالحات ساختاری علیه سوداگری همراهی
می کند.بنابراین بــه نظر می رســد اکنون زمــان ایجاد یک
جراحیعمیقاقتصادیدرحوزهبانکیومالیاتیفرارسیده
است ،در حوزه مالیاتی زمان آن رسیده است که نوعی اقدام
جدی برای اعمــال انواع مالیــات بر عایدی ســرمایه محقق
شود ،نظیر مالیات بر مبادالت ارزی ،مالیات بر ارزش زمین،
مالیات بر خانه های خالی ،مالیات بر سود سپرده و مجموع
درآمد و موارد مشابهی که در کشور ما تنها شعار آن ها وجود
دارد و کمتر جنبه عملیاتی پیدا کرده اســت ،در حالی که در
بسیاریازکشورهایپیشرفته جهاناینمالیاتهاازفعالیت
هایاقتصادیوبهطریقاولیازسوداگریدریافتمیشود
 ،ایران جزو معدود کشورهای جهان است که مالیات بر سود
سپردههایکالنبانکیدرآنعملیاتینمیشود،بهطوری
کهکسانیکهپولهایمیلیاردیدربانکهاوموسساتمالی
سپرده گذاری می کنند ،کامال مطمئن هستند در پایان ماه
میتوانندبهسودهایچندینمیلیونیدستیابند،درچنین
فضاییدیگرچهنیازیبهکارکردنیاایجادمخاطراتینظیر
ورود به بخش تولید وجــوددارد؟ به این صورت نظام بانکی و
مالیانگیزهفراوانیبرایاندوختن مالوایجادسپردههای
میلیاردی و ســپس یک راحتــی و آرامش رویا گونــه به وجود
می آورد و به همین دلیل این شــکل عملکرد نظام مالیاتی و
بانکی ما با هدف رونق تولید داخلی در تضاد آشکار است .از
آن مهم تر در شرایط فعلی اقتصادی ،نظارت مالیاتی بر نقل
و انتقال وجوه و ســپرده های کالن بانکــی ،می تواند جلوی
سوداگری و ورود نقدینگی به بازارهای سفته بازی را بگیرد.
ممکناستبرخیبگوینددرچنینشرایطیمردمپولشان
راازبانکهادرمیآورندوواردبازارهایدیگرمیکنند،برای
طرحاینموضوعسهپاسخجدیوجوددارد:
-1مگرعلتاصلیبازدارندهکاهشنرخسودبانکی،موضوع
خالی شدن بانک ها از ســپرده های مردم و سرازیر شدن آن
به بازارهای دیگر و درنتیجه گرانی ســکه و ارز و مســکن و...
نیســت ،حال که با گرانی بــی مالحظه قیمت ســکه و دالر و
مسکنعمالچنیناتفاقیافتادهاست،پسبازارمثلسابق
برایافزایشاینقیمتهابیشترازاینکششنداردوبعیدبه
نظرمیرسد افزایشفوقالعادهدیگریاتفاقبیفتد.
 -2فرضا کــه چنین اتفاقی هــم بیفتد و یک بار دیگر شــاهد
افزایش قیمت ســکه و ارز و مســکن و  ...باشــیم ،این چنین
افزایشیبهمرورجایخودرابهکاهشوبهبودمیدهدچون
قیمتازقانونعرضهوتقاضاتبعیتمیکندووقتیتقاضای
بازارارزوسکهومسکنازطرفافرادسفتهبازوداللبااعمال
انواعمالیاتازیکسووکاهشنرخسودبانکی(یعنیدرآمد
بدونزحمتبرایسپردههایمیلیاردیآنان)ازسویدیگر
کاستهشود،قیمتهامتعادلخواهدشد.
-3بخشیازسپردههایبانکیکهمتعلقبهطیفعظیمیاز
مردماست،خواهناخواهدربانکهاباقیمیماندچونجای
دیگری برای گذاشــتن آن وجود نــدارد و البتــه انگیزه های
ســوداگرانه دارندگان ســپرده های میلیاردی بــا دارندگان
ســپرده های عادی تفاوت دارد ،به همیــن دلیل هم این نوع
مالیات باید به گونه ای طراحی شــود که شامل سپرده های
بانکی با ارقام باال باشــد و افراد متوســط و ضعیف جامعه که
ســپرده های خــرد خــود را در بانک ها گذاشــته انــد ،تحت
فشار قرار نگیرند.به نظر می رســد اکنون زمان یک جراحی
اقتصادی در بخش بانکی و مالیاتی فرارســیده اســت ،یک
جراحیباهدفتطابقنرخسودبانکیبانرختورمتکرقمی
از یک ســو و اعمال انواع مالیات بر عایدی ســرمایه از ســوی
دیگر ،که دراین صورت پس از یک دوره 2-3ســاله امید می
رود اقتصاد ایران برای همیشــه از شر نوسانات سینوسی در
بازارهای ســکه و ارز و مسکن رهایی یابد و شــرایط شبیه آن
چیزی شود که در کشــورهای پیشــرفته حاکم است .یعنی
فضاییکهنرخسودبانکیوتورمهردوتکرقمیشدهودرآمد
اصلیبودجهبرمبنایمالیاتباشد،نهنفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر امروز والیتی به مسکو:

والیتی پیام رهبر انقالب و رئیس جمهور را به پوتین می رساند
ســخنگوی وزارت خارجه ســفر امــروز والیتی به مســکو را
سفری بســیار مهم خواند و گفت :آقای والیتی حامل پیام
رهبر معظــم انقالب و رئیــس جمهور بــرای رئیس جمهور
روسیه هســتند .به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،بهرام
قاسمی گفت :قرار اســت آقای والیتی سفرهایی به مسکو
و پکن داشته باشــند که سفر وی به مســکو در رأس هیئتی
متشکل از مقامات وزارت خارجه انجام می شود .سخنگوی
وزارت امور خارجه ادامه داد :آقای والیتی حامل پیام مقام
معظم رهبری و رئیس جمهور برای رئیس جمهور روســیه
هســتند که این پیام ها در دیدار ایشــان با والدیمیر پوتین

در کرملین تسلیم وی خواهد شــد .قاسمی با اشاره به نوع
روابط ایران و روسیه گفت :سفر علی اکبر والیتی به مسکو
بســیار مهم اســت چراکه روســیه به عنوان یکی از اعضای
شــورای امنیــت در دوران مذاکــرات برجام در کنــار دیگر
کشورها تالش زیادی را در این گفت وگوها انجام داد .وی
ادامه داد :مســکو و تهران به عنوان دو همســایه با یکدیگر
اشــتراکات و منافع مشــترکی در عرصه هــای منطقه ای و
جهانی دارند بنابراین دیدار آقای والیتی در کاخ کرملین با
پوتین و انتقال پیام های مقامات عالی رتبه ایرانی می تواند
بسیار حائز اهمیت باشد.

«فوق العاده ویژه» امسال در پاداش پایان خدمت بازنشستگان
لحاظ می شود
معاون قضایی و توسعه مدیریت منابع دیوان عدالت اداری
اعالم کرد« :تفاوت تطبیق حقوق» و «فوق العاده ویژه» جزو
مبانی کسور بازنشســتگی کارمندان دولت است و امسال
این موارد در پاداش پایان خدمت کارکنان لحاظ می شود.
به گزارش ایرنا ،رضا فضل زرندی این مطلب را در پاسخ به
پیگیری های خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی اعالم
کــرد.وی دربــاره رأی وحدت رویــه هیئت عمومــی دیوان
عدالت اداری در تاریخ  28فروردین امســال مبنی بر عدم
احتســاب تفاوت تطبیق و فوق العاده ویژه به عنوان حقوق
و مزایای مســتمر قابل احتســاب در پــاداش پایان خدمت
کارکنان دولت اظهــار کرد :این رای با هــدف حل تعارض
بین آرای صادرشــده از برخی شــعب دیوان عدالت اداری
بر اســاس مقررات قانونی از جمله تبصره مــاده  76و ذیل
تبصره ماده  78و مفاد مــاده  107قانون مدیریت خدمات
کشوری صادر شــده و در موارد مشــابه الزم االتباع است.
وی افــزود :در عیــن حــال قانــون گذار بــه موجــب (بند 2
قســمت الف تبصره  )12قانــون بودجــه  ،1397موضوع
پرداخت پــاداش پایان خدمــت را برای امســال بــه قانون

پرداخت پــاداش پایــان خدمــت و بخشــی از هزینــه های
ضروری بــه کارکنان دولــت مصــوب  1375و اصالحات
آن ارجاع داده اســت که به موجب اصالحیه ســال 1379
قانون یادشــده مبنــای پرداخت پــاداش پایــان خدمت به
ازای هر سال خدمت معادل ماه آخرین حقوق و فوق العاده
های دریافتی اســت که مالک کســور بازنشستگی است.
معــاون دیــوان عدالــت اداری خاطر نشــان کرد :بــا توجه
بــه مبانــی قانونی یــاد شــده ،هــر چنــد رای وحــدت رویه
صادرشــده در مقام رفع تعارض آرای شــعب دیوان عدالت
در موارد مشــابه الزم االجراســت ،ولی از آن جا که مبنای
پرداخت پــاداش پایــان خدمت امســال تغییر یافته اســت
بنابرایــن تفــاوت تطبیــق حقــوق و فــوق العــاده ویــژه که
جــزو مبانی کســور بازنشســتگی کارمندان دولت اســت،
امســال قابــل احتســاب در پــاداش پایــان خدمت اســت.
معاون قضایی دیوان عدالــت اداری اظهار امیدواری کرد:
این مســئله با اصالح قانون مدیریت خدمات کشــوری که
هم اینک در دســتور کار مجلس قرار دارد به نحو مناسب و
دایمی برای اجرا از سال آینده تعیین تکلیف شود.

نماینده خرمشهر:شوری آب در خرمشهر از بین رفت

نماینــده مــردم خرمشــهر در مجلــس شــورای اســامی
گفــت :اکنــون  ECآب در خرمشــهر  1900تــا 2000
میکرومــوس بر ســانتی متر اســت و مــردم می تواننــد از آب
لوله کشی در شهرستان بنوشند و مشــکلی وجود ندارد.به
گزارش ایسنا   ،سامری با اشاره به بهبود وضعیت شوری آب
درخرمشهراظهارکرد :اکنونوضعیتآبخرمشهراززمانی
کهموجباعتراضاتمردمدراینشهرستانشد،بهبودپیدا
کرده و شــوری آب نیز از بین رفته و آب شهری شیرین است.
وی با بیان این که مشــکلی در بحث شــوری آب در خرمشهر
وجود ندارد ،افزود :آب در شهر و یکسری از روستاهای این

شهرستان شــیرین شــده اســت و مردم می توانند از این آب
اســتفاده کنند.نماینده مردم خرمشــهر در مجلس شورای
اســامی تصریح کرد :اکنون  ECآب در خرمشهر  1900تا
 2000میکروموس بر سانتی متر است و مردم می توانند از
آب لوله کشی در شهرستان بنوشند و مشکلی وجود ندارد.
سامریبابیاناینکهقبولداریمکیفیتآبخرمشهرمانند
کیفیتابتداییآبشهرستاندر15سالپیشنیست،اظهار
کرد:نمیتواناینموضوعراردکردامااکنونآبلولهکشی
درخرمشهرشیرینشدهاستوبدوناستفادهازدستگاههای
تصفیهنیزمیتواناینآبرانوشید.

صدور مجوز تماشای خانوادگی بازیهای نیمهنهایی جام جهانی
در ورزشگاه آزادی
یــک عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس از صــدور مجوز
تماشــای خانوادگی بازیهای نیمهنهایی جام جهانی در
ورزشگاه  ۱۲هزارنفری آزادی خبر داد.طیبه سیاوشی به
ایسناگفت:باصدورمجوزاستانداریتهرانامکانتماشای
خانوادگی مســابقات فوتبــال نیمهنهایی جــام جهانی در
روزهــای سهشــنبه و چهارشــنبه فراهــم شــده ،همچنین

کارهای مقدماتی و زیرساختی در ورزشگاه  ١٢هزار نفری
انجام و مجوزهــای الزم هم دریافت شــده ،تامین امنیت و
انتظامات نیز به عهده گرفته شده تا مردم در کنار هم امکان
تماشایبازیهاراداشتهباشند.بهگفتهویامکانتماشای
مسابقه فینال جامجهانی هم با دریافت مجوز جداگانه در
ورزشگاه صد هزار نفری فراهم خواهد شد.

محسن هاشمی:موضوع بنیاد تعاون سپاه را سیاسی نکنید
رئیس شورای شــهر تهران درباره اطالعیه بنیاد تعاون سپاه
مبنیبرعدمبدهیبهشهرداریتهرانواکنشنشانداد.به
گزارشایسنا،محسنهاشمیصبحدیروزدرحاشیهجلسه
علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان این که
شورایشهرجلسهآرامیراسپریکرد،دربارهاطالعیهبنیاد
تعاون سپاه مبنی بر عدم بدهی به شــهرداری تهران ،افزود:
به نظر من الزم نیست در این خصوص صحبت کنیم ،چرا که
اعداد و ارقام بدهی و طلب مشخص است و شهرداری تهران
مدعی طلب از یکی از سازمان های وابسته به این تشکیالت
است و گزارشی داده و حاال در آن سمت میگویند که بدهی
ندارندوبایدشهردارتهرانبنشیندوبررسیهایالزمراانجام
دهد.هاشمی گفت :گزارشی از بازرسی کل کشور دریافت

کردیمکهیکیازشرکتهایوابستهبهنامرساتجارتمبین
بهشهرداریبدهکاراستکهمعاونتمالیشهردارینیزدر
گزارشیاینموضوعراتاییدکردودرجلسههماندیشییک
شنبه نیز درباره این موضوع صحبت شد و حاال باید شهردار
تهراندراینزمینهصحبتکند.ویبابیاناینکهالزماست
بنیادتعاونوشهرداریتهراندربارهاینمسئلهصحبتکنند،
افزود :اجازه دهید بیش از این صحبت نکنیم و این مسئله به
موضوعسیاسیبدلنشود.چراکهیکطلباستودرآرامش
باید آن را پیگیری کنیم.هاشــمی درباره تحقیق و تفحص از
شهرداریتهرانکهبنابهگفتهتعدادیازنمایندگانمجلس،
درمجلسکلیدمیخورد،تصریحکرد:منازاینموضوعخبر
ندارموشخصادرخواستیدراینموضوعنداشتم.

برندگان مسابقه ویژه هفتادمین سالروز انتشار روزنامه خراسان
مشخص شدند
برندگانمسابقهویژههفتادمینسالروزانتشارروزنامهخراسان
مشخصشدند .بهمناسبت هفتادمینسالروزانتشارروزنامه
خراسان مســابقه ویژه ای برای مخاطبان مردمی وصمیمی
خراسانبرگزارشدکهازمیانپاسخهایارسالیتعداد476
نفر پاسخ صحیح را ارسال کردند .از این بین هفت نفر شامل

شهیننصرتیاز شهرستانخوی،ندااحمدیازتهران،مجید
مختاری از قم ،هادی صبوری از نیشــابور و احســان اسعدی،
جواد فصیحی و ابوالفضل مشتاقی از مشهدطی قرعه کشی
برندهاینمسابقهشناختهشدند.شایانذکراستبابرندگان
براینحوه دریافتجوایزهماهنگیانجاممیشود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس :به زودی امضاهای طرح تساوی
دیه زن و مرد در مجلس جمع آوری می شود
رکنا:رئیسفراکسیونزنانمجلسشورایاسالمیازآماده
شدن طرحی برای تســاوی دیه زن و مرد خبرداد و گفت :به
زودیامضاهایاینطرحجمعآوریوبههیئترئیسهتقدیم
میشود.بهگزارش رکنا ،پروانهسلحشوریدراینبارهاظهار
کرد:برابریدیهزنومردیکیازمواردیاستکهفراکسیون
زنان از ابتدای تشــکیل مجلس دهم به دنبال آن بوده است.
وی افزود :تدوین طرح تســاوی دیه زن و مرد در اواخر ســال
 96در این فراکسیون آغاز و پس از بررسی های کارشناسی
آمادهشد.رئیسفراکسیونزنانمجلسادامهداد:باتوجهبه
رویکردهایقرآنیتالشماایناستکهدیهزنومردمساوی
شــود و در این زمینه با جمعی از علمــای دین و متخصصان و
همچنین شورای مشــورتی فقهی و حقوقی معاونت رئیس



جمهوردرامورزنانوخانوادهجلساتیبرگزارومفاداینطرح
را آماده کرده ایم.سلحشوری یادآور شــد :در این شورا که به
ریاست معصومه ابتکار تشکیل می شــود با حضور استادان
حوزه و دانشگاه و نمایندگان مجلس طرح هایی با محوریت
وضعیت زنان بررســی کارشناسی می شــود.وی با تاکید بر
اینکهاینشورابازویمشورتیبهحسابمیآید،گفت:هم
اکنوناینطرحدرشورایمشورتیفقهیوحقوقیمعاونت
زنان ریاست جمهوری به طور همزمان در حال بررسی است
و جمــع آوری امضا برای آن بــه زودی آغاز و به هیئت رئیســه
مجلس ارائــه می شــود.وی تصریح کرد :تمام تــاش ما این
است که رسیدگی به این طرح در مجلس دهم به پایان برسد
تابتوانیمبهحلمشکالتزنانکمکبهسزاییکنیم.

khorasannews.com

مخاطبان روزنامه خراسان در استان های خراسان شمالی  ،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان می توانند مطلب مرتبط با
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باشگاهخبرنگاران-فرماندهمرزبانیناجاازکشفمقادیرقابلتوجهیتلهانفجاری،سالحومهماتتوسطمرزباناندرحوزهمرزیسراوانخبرداد.سردارقاسمرضاییبااعالم
اینخبرافزود:مرزبانانهنگمرزیسراوانپساز اشرافاطالعاتیازقصدمعانداننظامجمهوریاسالمیایراندرانتقالمحمولهعظیمموادمنفجرهبرایاجرایعملیاتهای
انتحاریبهداخلکشورباآنهادرگیرشدند.فرماندهمرزبانیناجاگفت:درایندرگیریمسلحانه،معانداننظامدردستیابیبهاهدافشومشانناکامماندند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• سد گتوند را خراب کنید یا فعال  30متر کمتر آبگیری
شود.سپس 14کیلومترپایینتربسازید.بااینکارشوری
خوزستانرفعمیشود.
••کاش مسئوالن عزیز فکری برای این همه تعطیلی بی
دلیلبکنند.
••امیدوارمعلیرضافغانیرادرفینالببینیم.عملکردش
فوقالعادهبود.
••همهکسانیکهباعثگرانیدالروبههمخوردنتعادل
بازارشدندبزرگترینخیانترابهپولملیایرانوبزرگ
ترینخدمترابهترامپوپولملیآمریکاکردند!جوراین
گرانیوتورمرا 80درصدمردمزیرخطفقربایدبکشند!
••چرا برخی استادان دانشگاه های پیام نور و علمی
کاربردیبرایدرآمدزاییبیشتروبههرقیمتیبرایجیب
شاندستبههرکاریمیزنندوسعیمیکنندبااعمال
سلیقه شخصی شان در نمرات میان ترم ،دانشجویان را
چندینترمعقببیندازند؟
••از اجرای طرح دوخت و توزیع «چادرهای آسمانی» در
برخی شهرهای مهم کشور به مناسبت هفته «حجاب
و عفاف» به همت نیروی عزیز انتظامی نهایت تشکر و
قدردانیراداریموآنرابهفالنیکمیگیریم.بدانامید
کهباعثترویجوگسترشفرهنگمقدسعفافوحجاب
درسراسرکشوربشود.
••حاال که می خواهند در مصرف برق صرفه جویی کنند
کاش به تعطیلی یک ساعت زودتر ادارات اکتفا می شد
چونساعت 6صبحهیچمراجعهکنندهایوجودندارد.
••با طرح کاهش مصرف برق فقط ساعت کار تعدادی از
کارمندان را زیاد کردند .چون یک ساعت زودتر می آییم
ولینیمساعتزودترازسرکارمیرویموعمالنیمساعت
بیشتر برق مصرف می کنیم .اگر برابر کاهش می دادند
خوببود.
••همراهاوللطفااینترنتپرسرعتخودرادرداخلتونل
هاومسیرهایخطسهمتروتهرانپوششدهد.
••مردم عزیز لطفا کمی حواستان به مصرف آب باشد.
کمی به فکر نسل های بعد باشیم .با تشکر از خرا سان
عزیز.
•• فونت روزنامه شما بسیار ریز است .اصال لغات با چشم
غیرمسلحدیدهنمیشود.
••دوست عزیز ،آقای شریعتمداری حقیقت را می گوید.
نبایدناراحتشویم.
••وزیران مسکن و اقتصاد!  30سال کارمند دولت بودم
و هشت سال پیش بازنشسته شدم و خانه نــدارم .برای
خانهدارشدنچندسالبایدمنتظربود؟عمرمنکهدیگر
تمامشد!
••بازار کامپیوتر و لپ تاپ اوضاع خیلی بدتری از بازار

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

موبایل دارد و گرانی و جنس تقلبی بیداد می کند .لطفا
گزارشتهیهکنید.چراباگرانفروشانبرخوردنمیشود؟
••ادارهمخابراتهمراهاولبهتازگیشگردجدیدیابداع
کردهوزمانیکههزینهمکالمهباتاریخپرداختراپیامک
میکنداعالممیکندچنانچهقبلازتاریخدهمپرداخت
کنید از یک روز مکالمه رایگان برخوردار می شوید .دو
مرحلهچنیناتفاقیبرایمنافتادهولیغیرواقعیتبلیغ
میکنندخدماتهمنمیدهند.بهترآناستکهنظارتی
درکارباشد.
••روزنامه خراسان حــدود یک ماه پیش جــدول پخش
مسابقات را چاپ کرد که خیلی مفید بود و تا امروز همه
نتیجههاراکنارشنوشتهاموخاطرهانگیزاست.
••علتخیلیازآسیبهایاجتماعیدرخانوادههاست.
بــرای پیشگیری به مسئولیت خــود در خــانــواده توجه
بیشتریداشتهباشید.
••باعنایتبهنیازمردمبهآرامش،چهنیازیبهاعالممکرر
قیمتطالوسکهوارزهایخارجیدرشبکههایمختلف
صدا و سیما و مطبوعات است؟ انگار شام و ناهار مردم
سکه و طالست! لطفا از اعالم و چاپ اخبار آن خودداری
فرمایید.
••جایتاسفبسیاربرایسیاستهایبوداردولت!هزار
دالر ارز دولتی به کسانی داده شود که اکثر آن ها افراد
ثروتمند بی درد هستند تا در آنتالیا و تایلند و سنگاپور
و ترکیه و  ...با اعمال خالف اسالمی و انسانی خوش
گذرانی کنند! مرحبا به این دولت با این اعمال نادرست
وناشایستاش!
••گالیه ای از شبکه  2صدا و سیما دارم .در رمضان 95
دخترمدرمسابقه(ثانیهها)شرکتکردوبرندهربعسکه
بهار آزادی شد .پس از دو سال پیگیری متعدد باالخره
تهیه کننده آن را پیدا کردیم و چندین بار به ایشان زنگ
زدیــم حتی به دفتر شبکه  2شکایت کردیم متاسفانه
کسی به شکایت ما اهمیت نمی دهد .لطفا به مشکل ما
رسیدگیکنید.
••آقایروحانیچرااینقدرمیوههاگرانشده؟مگروزیر
کشاورزی چیزی نمی خرند؟ شاید ایشان از مردم طبقه
ضعیفبیاطالعاند.
••مــردم عزیز توجه کنند؛ بــرای مصرف کمتر آب و
سردکنندگی بیشتر کولرهای آبی حتما از سایه بان و
حتیحصیرچوبیرویکولراستفادهکنند.
••وقتیشبکهخبرازصرفهجوییبرقصحبتمیکندچرا
خوددولتصرفهجویینمیکند؟بهچراغهایدوطرف
اتوبانهانگاهکنیدکهازغروبتاطلوعروشناست.اول
دولتبعدملت!
••چه خوبه که این ارز مسافرتی ارزان یکی دوسال ادامه

نمابر05137009129 :

یابدومردمیکهزیرفشاراقتصادیوگرانیکمرشانخم
شده بتوانند یک مسافرت خارجی رایگان بروند و حال و
هواییعوضکنند.
••دوستان عزیز ساعت کــاری جدید بانک ها عمال به
مصرف برق یک ساعت اضافه کرد چرا که ساعت کاری
باید کاهش پیدا می کرد .پایان وقت نیم ساعت زود درها
بسته می شوند ولی پرسنل با چــراغ ها ،سیستم ها و
کولرهایروشنمثلقبلدرشعبههستند.
••برایصرفهجوییبرقگفتهانداداراتیکساعتزودتر
بازشود،درحالیکهاکثراداراتبرایاضافهکارازساعت
 5-4عصرتا 8شب(ساعاتاوجمصرفبرق)بازهستندو
وسایلسرمایشیبامصرفباالیبرقروشناست.
••چراموسسهکاسپین(الزهراسابق)پولهایمارانمی
دهدتاکیبایدصبرکنیم.ماپولمانراالزمداریم.خیلی
همکارمانسختاست.لطفارسیدگیکنید.
••شما را به خدا گزارشی از بازار لوازم خودرو تهیه کنید.
هرکی هرچی دلش میخواد حساب می کنه .قیمت ها
بسیارباالرفته.
••قابل توجه شهرداری ،راهنمایی و رانندگی ،سازمان
طرح ترافیک! عابران پیاده طبرسی شمالی برای عبور
از بولوار جانشان در خطر است .مسئوالن چرا رسیدگی
نمیکنند؟
••ژاپنی ها از کودکی درست پاس دادن ،سانترکردن،
استپ باسینه و حرکات ترکیبی را آمــوزش می بینند.
وقتیبازیکنانمادرسطحلیگبرترتواناییاستپسینه
سالم را ندارند پس نباید انتظارمان زیاد باشد .تیم ملی
محلآموزشنیست!
••دولت باید از هزینه ها به ویژه حقوق برخی مدیران کم
کندتاازهزینههایشکاهشیابد.
••رقصیدن و انتشار آن در فضای مجازی یک بحث است
و ترویج فرهنگ بی بند وباری و رقص و مخالفت با احکام
دینبحثمهمتریاست.پسبایدبهجریاناتعمقینگاه
کنیمنهسطحی.
••بــرای کمبود معلم از بازنشسته ها ،اضافه تدریس و
سرباز معلم پیشنهاد کردید ولی نگفتید تکلیف دانش
آموختگانی که برای چنین روزی درس خوانده اند تا در
رشته خود استخدام شوند و خدمت کنند و حاال از روی
ناچاری کارگر سرگذر هستند چه می شود؟ خوب شد
نفرمودیدازچینمعلممیآوریم.
••ملت را از این که یک لیوان آب بیشتر بخورند می
ترسانند برق هم همین طور ولی سری به فوالد نیشابور
بزنید بعد می فهمید مصرف یعنی چه! کارخانه های
صنعتیدولتیکهسودکمیداردبیشترینانرژیکشور
را مصرف می کنند.





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

روزنامه خراسان
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پایانشوآف«زابیواکا»،پروازبدونترمز وممنوعالخروجیهادینوروزی!

15.6

7.4

کاپیتانفقیدپرسپولیسممنوعالخروجشد!
ادعــای شوکه کننده برخی از اهالی ورزش در
فضای مجازی مبنی بر اینکه اداره مالیات به
منزل مرحوم هادی نوروزی ،نامهای فرستاده و
اعالم کرده است که در صورت پرداخت نکردن
بدهیهای مالیاتی ،کاپیتان مرحوم پرسپولیس
را ممنوعالخروج میکنند! سر و صدای زیادی به
پا کرد .کاربری در این باره نوشت« :البد فردا هم
مرتضی پاشایی رو ممنوعالکار میکنن و میگن
دیگه ترانه نخون!» کاربری هم نوشت« :یعنی
باید هر روز این مسئوالن ما یک داستان درست
کنند ».ایــن در حالی اســت که مدیرکل اداره
مالیات و همسر مرحوم هادی نوروزی این نامه را
تکذیب کردهاند.

33.2

تخریب خانه و برخورد بد شهرداری
خبری مبنی بر تخریب خانه یک خــانــواده توسط
مامورانشهرداریمنطقه 20تهراندرفضایمجازی
جنجالساز شد .بر اســاس این خبر گویی ماموران
شهرداری منطقه  20خانه کوچک یک خانواده را که
در زمین کشاورزی آنها برای استراحت ساخته شده
بود ،تخریب کردند .روابط عمومی شهرداری مدعی
است که تذکرات الزم را به این خانواده داده بودند.
کاربرینوشت«:بهنظرمیکجابایدیکبرخوردجدی
و قاطع با این رفتار زشت ماموران شهرداری بشه .یک
روز واسه سد معبر و حاال هم این!» کاربری هم نوشت:
«بحثنوعرفتارزشتشونهواالبههرحالاوناهموظیفه
قانونی خودشون رو انجام دادن ».کاربری هم در دفاع
از شهرداری نوشت« :خودتون رو بذارین جای اونا.
هزاربارمیرنومردمحاضرنیستنبهقانونتنبدن».

ادعــــای جنجالی آقـــای خــلــبــان در «حــاال
خورشید»
با شروع مجدد برنامه «حاال
خورشید» ،رضا رشیدپور و
مهمانانشدوبارهموردتوجه
کاربران فضای مجازی قرار
گرفتند .اینبار خلبانی که
مهمان رشیدپور بود ادعا کرد برخی شرکتهای
هواپیماییخلبانانرامجبورمیکنندباوجودنقص
فنی هواپیما بپرند! او همچنین گفت که سه هفته
بــدون ترمز سوم هواپیما ،آنهــا را مجبور به پرواز
کردهاند! کاربری در این باره نوشت« :یعنی یکی
نیستبهاینابگهجونمردممهمهونبایدباهاشبازی
کرد!؟»کاربریهمباانتقادازاینمسئلهنوشت«:اینا
جونمردمبراشونمهمنیست.پولحرفاولوآخر
رو میزنه ».کاربری هم نوشت« :رشیدپور هم با این
مهموناش!ازکجامعلومادعاهایاینآقادرسته؟!»

4.1

پایانشوآف«زابیواکا»وحرفوحدیثهایش
برنامه ورزشی «زابیواکا» که به عنوان یک برنامه
زنده روی شبکه اینترنتی «آیواسپرت» میرفت،
در چند روز گذشته هیاهو و جنجال زیــادی به پا
کرد و مجریان این برنامه «مجید یاسر» و «علی
انصاریان» با رد شدن از خطوط قرمز در فضای
مجازی مورد توجه قرار گرفتند .کاربری در این
خصوص نوشت« :آیو اسپرت برای این برنامه از
صدا و سیما مجوز گرفته .من در تعجبم چطور صدا
و سیما اجازه میداد این برنامه بره رو آنتن؟!» کاربر
دیگری نوشت« :رفتارهای انصاریان و یاسر قشنگ
معلومه شــوآف بود اما با فشار و قــدرت کاربران
فضای مجازی مجبور شدند تعطیلش کنند .همون
بهتر که جمعش کردند .چی بود این برنامه زرد؟! »

18.8

گورخوابی؛ سکونت در خانه اموات!
گــزارش متاثرکننده برخی خبرگزار یها از
گورخوابی عــدهای ،واکنشهای زیــادی را در
شبکههای اجتماعی در پی داشت .بر اساس
این گــزارش ها بیش از  1000نفر در برخی
نها در خانه اموات سکونت دارند! کاربری
استا 
در این خصوص نوشت« :کاش مردم و مسئوالن
این استان هم مثل تهرانیها همت کنند و برای
این گورخوابها محل گرم و اسکان تهیه کنند.
بــاور کنید ایــن آدمهــا از مجبوری ایــن کــار رو
میکنن ».کاربر دیگری نوشت« :حتی تصورش
هم وحشتناکه».

22.5

چالش نیمار؛ این بار در فاکس اسپرت
مجریانشبکهتلویزیونیفاکساسپرتدراقدامی
عجیبوهماهنگنشدهبامسئوالنپخش،وسط
برنامه زنده چالش نیمار راه انداختند و با گفتن
نام نیمار به یکباره خودشان را زمین زدند! بعد
از تمارضهای بیشمار ستاره برزیلی در جام
جهانیاینچالشبهراهافتاد.کاربرینوشت «:بابا
شورشرودرآوردن.طفلکدوبارخوردزمینببین
چه مسخره بازی در آوردن ».کاربری هم نوشت:
«انصافاایناخیلیباحالن.مجریوسطبرنامهزنده
تلویزیونیروزمینغلتمیزنه!»
CMYK

