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مفاسداقتصادی هویت کش
چنین به نظرمی رسدکه اگربا اولین تخم مرغ دزدها براساس قانون
وبــدون اغمــاض برخوردمی شــد  ،امروز دیگر فســاد درحــوزه های
اقتصادی وسیاسی تا این حد نگران کننده نبود و اصال کاربه این جا
نمی رسید که همان تخم مرغ دزدها به شــتردزدان حرفه ای تبدیل
شوند و شــبکه های اختالس را به وجود آورند ،انحصار طلبی و رانت
خواریکنندوباندهایمخوفیرادربازارهایبزرگقاچاقکاالوحتی
موادمخدرتشکیلدهندوبهراحتیدستبهاقداماتغیرقابلتصوری
ازقبیلزمین،کوهوجنگلخواریبزنندودرکویرخشکسالیها،چاه
های عمیق را برای سرسبزی مزارع خود دراعماق زمین حفرکنند و
حتیخمبهابروهمنیاورند.ازسویدیگرجریانکثیفپولشوییراراه
بیندازندودرنظاماداریمبدعحقوقهای نجومیشوند.بازارسکه،
ارز ،خودرو ودارو را آن گونه که آنان می خواهند مدیریت کنند وازاین
کهدراثراعمالتبهکارانهآنهاکلیبرحیثیتملتیدرجهانخدشه
وارد شده وجایگاه ایران درشــاخص ادراک فساد به صورت غیر قابل
قبولیدرآمدهاست،همبهکسیمربوطنیست!
حالاینپرسشمطرحاستکهواقعاچگونهتباهیوانحرافدرحوزه
هایاقتصادیکشوربهوجودآمدهاست.آیاحجیمماندنبدنهدولت
وسیستمبوروکراسیپیچیدهباجنبههایمنفیآنبهنوعیزمینهساز
انحصارطلبیهاورانتخواریهاشدهاست؟آیاپستهایحساس
طی این۴۰سال بین افراد معدودی چرخیده واین چرخش محدود
،زمینه   فسادهای سیاسی و آن گاه اقتصادی را فراهم آورده است ؟
اقتصاددستوریتاچهحدیدرسیستماقتصادیخللواردکردهاست
؟نقشدوستان ،اقوام،خویشانوآقازادههادراینمیانچهبودهاست
؟آیا کم رنگ کردن نقش های شــفاف سازی ،اطالع رسانی وآگاهی
بخشی رسانه ها درپررنگ شدن مفاسد اقتصادی رامی توان نادیده
گرفت ؟آیا ریشه بســیاری ازتجمل گرایی ها در فساد سیاسی نهفته
نیستوفسادهایسیاسیزمینهسازمفاسداقتصادینشدهاست؟و
بسیاریسواالتدیگر.
به تعبیربرخی از اقتصاددانان ،این فســاد درحوزه های اقتصادی
چگونهبهوجودآمدهاست؟فسادیکهباعثشکلگیریحلقههایی
ازمفسدان درشــبکه های اقتصادی کشور شــده است ویک اقلیت
مفسد به مرور زمان در درون این شبکه مخوف دارای زر ،تزویر و زور
شــده اند وهمواره تالش کرده اند تا سیاســت های دولت به مفهوم
عام را درمســیر متضاد با منافع اکثریت جامعه ســوق دهند و نقش
توزیعی دولت ها به معنی خــاص را درعادالنه توزیع کردن امکانات
ومنابع کم رنگ کنند و به موازات این که هرچه مفسدان اقتصادی
طی سال های گذشــته قدرتمندترشــده اند به همان میزان حقوق
شهروندان هم بیشتر تضییع شده و رفاه عمومی دستخوش اتفاقات
غیرقابل پیش بینی شــده اســت  .درنتیجه ،طی ســالیان متمادی
کم کم ازاعتماد مردم به سازمان های دولتی کاسته شده است واین
بیاعتمادیریسکهایمالیدرجامعهراافزایشدادهورشد منفی
در نظام سرمایه گذاری را رقم زده است.
این واقعیت را باید بپذیریم که فساد نظام یافته هرچه بیشتربه یک
فرهنگتبدیلشود،دیگرنهتنهاهیچمفسدیعملفسادزایخود
را ناصواب نخواهد پنداشت بلکه برمیزان تباهی وانحراف خود به
عنوان یک رویه افزوده خواهد شد وراه های توجیه را هم برای عمل
فساد انگیز خود از طریق دست های پشــت پرده پیدا خواهد کرد.
باری این روزها بحث مبارزه با اخالل گران اقتصادی به عنوان یک
ضرورت طرح شده و دستگاه های مربوط نیز عزم خود را برای این
برخوردقاطعجزمکردهاندکهحرکتتحسینبرانگیزیاست ولی
قطعا این برخــورد به تنهایــی نمی تواند ریشــه فســاد اقتصادی را
بخشــکاند و این اژدهای هفت ســر فســاد را نابود کند بلکه همان
طور که گفته شد بیشــتر از برخورد با اصل مفسده باید زمینه های
بروز این مفاسدو سوءاستفاده های اقتصادی را در سیستم اداری و
اقتصادی جامعه خشکاند .لذا اکنون باید از خود بپرسیم آیا به این
باور جمعی رســیده ایم که اگر با اخالل گران و فســاد اقتصادی به
طورجدی مبارزه نشود معلوم نیست که درفرداهای پیش رو با چه
حوادث ناگواری روبه رو خواهیم شــد وچــه اتفاقات غیرقابل پیش
بینی در جامعه بــه وقوع خواهد پیوســت .هرنوع تردیــد و اغماض
درمبارزه واقعی با رانت خــواران اقتصادی به معنی نادیده گرفتن
اعتبار وهویت تاریخی یک ملت بزرگ درخوشنامی است اغماضی
که هویت کش اســت و قطعا چهره نامناسبی از جامعه ما به نمایش
خواهد گذاشت .مردمی که امروز از مفاسد اقتصادی به ستوه آمده
اند وبــی عدالتی های اقتصادی ناشــی از رانت خــواری ها موجب
نارضایتی و اعتراضات آنان شده اســت وباورعمومی هم این است
که این مفاسد درشبکه های داخلی ریشه دارد و نباید درخشکاندن
آن کوتاهــی صــورت بگیــرد و اختــاس گــران هــم از خــارج وارد
نشــده اند _البته دراین که دشــمن داریم جای هیچ شــکی نیست
_اما بدون تعارف رانت خواران درهمین سیستم اداری و سازمانی
فرصت رشد پیدا کرده اند ،بنابراین ســرنخ های اصلی فسادهای
اقتصادی را هم باید در باندهای داخلی جســت وجــو کرد تا بتوان
به مفهــوم واقعی به علت های اصلی آن رســید و بااین پدیده شــوم
مبارزه کرد .بدون تردید اگر دربررســی مفاســد اقتصادی ،ریشــه
های آن به درســتی شناسایی نشود یقین داشــته باشیم که فقط با
معلول برخورد خواهد شد وعامالن اصلی و عوامل بروز این مفاسد
همچنان پنهان خواهند ماند و برخوردها بدون شفاف سازی های
الزم صورت خواهد گرفت واین تهدید دیگر به فرصتی برای اصالح
بنیادی تبدیل نخواهد شد.

تو هادی مایی و جهان بی تو سراب است
اوصاف تو در آیه تطهیر کتاب است

نوائیــان  -انوار هدایــت تابندهتر میشــود با فــروغ تو؛
آســمان و زمین شــاد اســت از طلوع طلعت بهشتی تو،
ای پســر جواداالئمــه .امشــب نام تــو ،زمزمه عرشــیان
اســت و خوبان عالم ،شــادباش می گویند یکدیگر را به
تولدی که منــت پروردگار اســت بر اهل زمیــن .والدت
تو ،پای امید را دوبــاره به دلهای مؤمنــان باز میکند؛
مؤمنانی که رنج جانکاه زمانه را به دوش میکشند و در
انتظار ظهور آخرین منجی ،شب را به صبح میرسانند.
سالم بر نور ،بر روشنایی ،بر دهمین خورشید! سالم بر
تابناکترین ودیعه الهی در زمین ،بر مجد و شــرافت ،بر
پاکی و عزت! ســام بر او که یادگار فضیلت و پارســایی،
ســخاوت و پاکیزگی اســت .او که نخلهــای هدایت را،
ــحر ،از دیدن قامت
برکت دستانش ثمر میبخشید و َس َ
زیبایش،تبسمبرلبداشت.دستهایحاجتمندان،

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

ی شــد و سرشــاری لطف و عطایش،
از درگاهش دور نم 
بینیازمیکردکسانیراکهدرپیجرعهایمعرفتبودند
منیــت و خودخواهی .خودســتایان در برابر
در برهوت ّ
شکوهش ،چارهایجزکرنشوفروتنینداشتند.باران
رحمت آگاهی ،با حضور پربرکــت او ،بر قلبهای مردم
میبارید و مؤمنان از پیشگاه همتش ،نیرو میگرفتند.
آنگاه کــه ناباوران و دشــمنان به شکســتن قداســت و
شــکوهش میاندیشــیدند ،خود ،میشکســتند و فرو
میریختند .هادی ،خواب تاریکدالن را برمیآشفت و
پرچم توحید را در بلندترین قلههای حیات به اهتزاز در
میآورد .او چراغ فروزان هدایت است و یاور و راهنمای
همیشه امت؛ ای هادی! ای هدایتگر! دستم را بگیر در
اینشورهزارشبهههاکهسختمحتاجمبههدایتیالهی،
بهبرکتدوستداشتنخاندانپاکرسولخدا.

سیدعباس صالحی در برنامه «نگاه یک» مطرح کرد

شفاف سازی فعالیت های وزارت ارشاد در دستور کار

وزیرفرهنگوارشاداسالمی،باحضوردربرنامهنگاهیک
سیمای جمهوری اسالمی ایران ،به طرح دیدگاههای
وزارتخانه متبوع خود و پاسخ به پرسشهای مخاطبان
اینبرنامهپرداخت.بهگزارشایبنا،سیدعباسصالحی
دربــاره اقدامات وزارت ارشــاد طی یک ســال گذشــته
گفت:یکیازحوزههاییکهجزوبرنامههایمابود،بحث
شفافیتاست.اعتماد،پایهاستوشفافیتمیتواندبه
اعتماد کمک کند .طی یک سال گذشته این موضوع را
دنبال کردیم ،به همین منظور در بحث دسترســی آزاد
به اطالعات ،اقداماتی را انجــام دادیم .وی درباره بحث
عدالتفرهنگیوتوزیعاجتماعینیزخاطرنشانکرد:
یکی از مباحث ما طی یک سال گذشته ،همین موضوع
بوده اســت؛ ما در این حوزه ،دچار بیعدالتی هستیم و
اینکه ما بتوانیم به این حوزه نزدیک شویم ،مهم است.
صالحی ادامــه داد :از طــرف دیگر ،بهبود کســب و کار
فرهنگی در حیطه اقدامات بوده اســت و حوزه اقتصاد
فرهنگما،نیازمندپیگیریاست؛زیرامااستعدادهای
بالفعل و بالقوه زیادی داریم .جهان ،ایران را با فرهنگ
وهنرمیشناسدوتاریخمابافرهنگوهنرشناختهشده
اســت .به همین دلیل ،فرهنگ یکی از حوزههای مهم
اقتصادمحسوبمیشود.وزیرفرهنگوارشاداسالمی
تصریح کرد :دیپلماســی فرهنگی ،یکــی از حوزههای
مهماستکهبهآنتوجهکردهایم.مابافرهنگمیتوانیم
از تحریم خارج شویم و دیوارهایی را که دشمن به دور ما
کشیدهاستبشکافیم.

رئیسسازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریکشوردرواکنشبهنرخبلیتهواپیماکهشنبهگذشتهتعیینشد،گفت:ایننرخهمچنانگراناستوبهصنعتگردشگریلطمهوارد
میکند.علیاصغرمونساندرگفتوگوبامهرافزود:درستاستکهقیمتهاراکاهشدادهانداماهمچنانقیمتبلیتهواپیماباالستوبهصنعتگردشگریکشورکمکینمیکند،چون
گراناست.ویادامهداد:منتظرهستمدستوررئیسجمهوربهوزیرصنعتبهعنوانرئیسستادتنظیمبازارابالغشود.اگرمسافرنباشدپروازهاخالیمیشودوازرونقواقتصادیبودنمیافتد.

▪وزارتارشاددربخشکاغذسیاستگذارنیست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره بحث کمبود کاغذ و
گرانیآن،بهعنوانیکیازسواالتمتداول،توضیحداد:
در بحث کاغذ ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی تا دهه
 ،1370متولی کاغذ بود و کاغذ وارداتی را به ناشــران،
مطبوعــات و دیگــر بخشها عرضــه میکرد .امــا از دهه
 1380که هدفمندی یارانهها اجرا شــد ،این وزارتخانه
در حوزه کاغذ ،بهعنوان سیاســتگذار ،نقشــی نداشته
است.صالحیادامهداد:هماکنون 400هزارتنمصرف
کاغذ داریم که بخشــی برای آموزش و پرورش ،بخشی از
آن برای بازار آزاد و در نهایت ،بخشی هم برای مطبوعات
و نشــر اســت .امســال به دلیل موضــوع ارز ،وارد چالش
جدی در این عرصه شدیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
با بیان اینکه ما درباره بحث کاغذ ،ســتادی را تشــکیل
دادهایم،اظهارکرد:دراینستاد،ذینفعانموضوعکاغذ،
حضور پیدا کردهاند تا در تعییــن و نظارت ارز کاغذ ،ناظر
باشند .سیدعباسصالحیدربارهشعار«ایرانفقطتهران
نیست»هم،خاطرنشانکرد:مندرهمینفضا،سالاخیر
هفتسفراستانی،بهغیراز ٢٠سفرمناسبتیداشتهام؛
مادراینسفرها،تفاهمنامههاییرابااستانداریهاامضا
کردهایم.ویگفت:امسالهم،دربودجههمهمعاونتها،
یک بخش برای هزینه استانی بود و معاونتها را موظف
کردیم که هرکدام ٢٠،تــا ٣٠درصد از بودجههای خود
را در اســتانها هزینه کنند که شاهد هســتیم در برخی
استانها،تا ٦٠درصدهزینههاصرفمیشود.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• چرا شرکت مخابرات ایران با دروغ قصد کالهبرداری
از مردم را به هر قیمتی دارد؟ مثال اینترنت پرسرعت طرح
غزالباسرعتزمانبخر،افزایشظرفیتاینترنتتاچهار
برابر بدون افزایش هزینه!
••قرار بود فروش برگه های سهام امسال آزاد شود .کی به
امید خدا خرید و فروش آن آزادمی شود؟
••بندهازسپردهگذارانالزهراهستم.بعدازعیدنتوانستم
هیچ مبلغی را از حسابم برداشت کنم .شعب کاسپین
جواب گو نیستند .من برای درمان سیاتیک همسرم به
پول نیاز دارم .یکی به دادمان برسد.
••آفرین به خانم نجمه خدمتی که با داشتن مدال های
جهانی اما مغرور و سرکش نشد و به نظر مربی احترام
گذاشت .کاش چنین اخالقی را بعضی از بازیکنان تیم
های والیبال و فوتبال یاد بگیرند .مسئوالن تیم ها باید
با بازیکن ساالری به شدت برخورد و از بازیکنان اخالق
مدار تمجید کنند.
••عــزیــزانــی کــه ب ــرای سهمیه ایــثــارگــران گلویتان را
پــاره کردید ،االن چرا بــرای سهمیه های خاص حرف
نمی زنید و سکوت کــرده ایــد؟ پس معلوم شد مشکل
شما با سهمیه ایثارگران نبوده ،بلکه با ایثارگران مشکل
داشته اید .افرادی که اگر نبودند معلوم نبود چه بر سر
ناموس مان می آمد!
••در گزارش شکنجه دختر سه ساله یعنی چه که چون
پدر بچه است برای پیدا کردنش پلیس اقدامی نکرده؟
واقعا این مطلب درست است؟ یعنی چون پدرش است
میتواندبچهراشکنجهکندوپلیسهمهیچکارینکرده؟
اگر واقعا پلیس این گونه بی اعتنا بوده که واویال .خدا کند
مسئوالن انتظامی جواب قانع کننده ای برای این سهل
انگاری داشته باشند.
••پس آن قراردادهایی که می گفتید سفت و سخت است
و اگر توتال بخواهد از ایران برود جریمه های سنگین باید
بدهد ،چه شد و کجا رفت؟
••لطفا همه مردها را به یک چشم نگاه نکن خانم محترم!
من به عنوان یک مرد ،نه خودم را بیچاره می بینم که شما
فرمودید نه آرزوی دیدن خانم های بدحجاب را دارم.
••روز عیدقربان شبکه نمایش فیلم شعله را گذاشته بود.
با خودم گفتم بعد از 40سال هنوز این فیلم دیدن دارد
ولی سینمای ما این قدر فیلم هایش آبکی شده که حاضر
نیستی تکرار فیلم که چه عرض کنم حتی خود فیلم را
نگاه کنی.
••دولت های خارجی هزینه زندگی بچه ها را به عهده
می گیرند حتی پرستار رایگان بچه می فرستند ،بعد در
ایران وام ازدواج نمی دهند یا دیر می دهند یا با منت.
••نمایندگی فلر و دلونگی مجتمع تجاری تیراژه واقع

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

در اشرفی اصفهانی محصوالتی را که از پارسال با دالر
3000تومان آورده ودر مغازه خاک می خوردند بین
سه تا چهار برابر گران کرده ،هنگامی که تذکر می دهیم
ادعا می کنند که دالر چهار برابر شده ما هم چهار برابر
می فروشیم .آخر اجحاف تا چه حد!
•• چهخوباستوقتیآقایرئیسیازمدیریتنابهسامان
کشور صحبت می کنند ،از مصداق آن هم صحبت کنند.
••مگر پول رایــج کشورمان دالر است که به دالر چشم
دوخته ایم؟ چرا مبادله ریال با دالر را حذف نمی کنیم؟
چرا اقتصاد کشورمان را به دالر تکیه داده ایم؟ چرا بر
همه چیز چشم ها را بسته ایم و چشم بسته به آن ها نگاه
میکنیم؟
••تشکیل پلیس گمرک واستقرار آن در پایانه های مرزی
اعم از خشکی و دریایی ،یک اقــدام صد در صد واجب
و ضــروری بــرای مقابله با قاچاق کاال و انــواع اقدامات
غیرقانونی اســت .قاچاقچیان تمام کاالها با مشاهده
حاکمیت امنیت و حفاظت مقتدرانه ،جرئت اخالل در
عرصه اقتصاد کشور نخواهند داشت.
••چــرا پدیده پــول ما سهامداران را بعد از چهار سال
نمی دهد؟ خسته شدیم!
••خرداد  96یک دستگاه ماشین چینی به نام چانگان
خریدم .خرداد  97یک قطعه از آن به نام تسمه سفت کن
خراب شد .از تهران درخواست کردیم اما هنوز این قطعه
نرسیدهبااینکهماشینهنوزدرگارانتیاست!جالباین
جاستکهاینقطعهدربازارآزادباقیمت 850هزارتومان
موجود است .لطفا پیگیری کنید.
•• علت تمام این گرانی ها خود ملت بسیار عزیز و ساده دل
ایران عزیز هستند اگر این مردم ساده دل عزیز 24ساعت
چیزی نخرند کمر قیمت ها ان شاء ا ...شکسته می شود.
••کاش حقوق دریافتی ما هم مثل همان لبوفروشی
که آقای نوبخت گفت با ارز مطابقت داده می شد! (یک
بازنشسته)
••آقــای روحانی به داد ما برسید .شوهرم صرع داره،
بهزیستی میگه جزو بیماری های خاص نیست .بیکار
است و به خاطر بیماری اش کرایه و خرج خانه نداریم.
کمک مان کنید.
••در خصوص عرضه و فروش پکیج دیواری ایرانی در بازار
گزارشی تهیه کنید .اوضاع بسیار وخیمی در این بازار
حکمفرماست .پکیجی که تا چند ماه پیش زیر دو میلیون
تومانقیمتداشتبهبیشازپنجمیلیونعرضهمیشود.
خدا به دادمان برسد!
••لطفابرخوردبااحتکارکنندههاراازخودروسازانشروع
کنید که مثل روز روشن و مقابل دید عموم مردم هستند.
••من جزو قشر متوسط ام ولی دلم برای آدم های ضعیف
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تر از خودم می سوزه .موندم ،ثروتمندهایی که از تورم
خوشحال می شوند مگه انسان نیستند؟
••صاحبخانه هایی که بی انصاف هستند چون می بینند
مستاجران نمی توانند اجــاره بهای خیلی سنگین را
بپردازند به اجاره به عالوه رهن زیاد متوسل می شوند.
بنگاه هــای امــاک هم از ایــن آشفته بــازار نهایت سوء
استفاده را می برند .حق کمیسیون بسیار زیاد به خاطر
رهن سرسام آور .کسی نیست به داد مستاجران برسد؟
••آقای فردوسی پور لطفا برنامه نود را با چیزهای دیگه
قاطی نکنید .قتل و اعدام و این حرف ها ربطی به برنامه
نود ندارد!
••از دولت خواهش می کنم از صاحبخانه ها که اجاره ها را
با دالر افزایش می دهند ،مالیات بگیرد و به جایش بودجه
وام مسکن را افزایش بدهد.
••ما پزشکان متخصص داخلی افتخار داریم  90درصد
بیماران را با تعرفه کم دولتی یا رایگان در مطب و خیریه
ها ویزیت می کنیم و این را وظیفه خود می دانیم اما صدا
و سیما مرتب از پزشکان بدگویی می کند چرا که برای
ترویج خرافات ،قصد دارد از اعتبار صاحبان علم و دانش
بکاهد.
••سالم آقای وزیر بهداشت .چرا در بیمارستان عارفیان
شهر ارومیه با وجود پرداخت ویزیت باید برای نشان دادن
جواب آزمایش به پزشک ویزیت مجدد پرداخت کرد؟
جواب خدا را چطور می دهید؟ با این بخشنامه ها و نبود
نظارت؟!
•• چرا روزنامه خراسان هم متاسفانه درگیر چالش هایی
از جمله کمبود کاغذ شده است و نهادهای مدعی انقالبی
گری هم به حمایت از آن نمی پردازند؟
••کالهبرداری جدید شرکت مخابرات ایــران از طریق
هزینه های اجباری سرویس های ارزش افزوده در تلفن
های ثابت واقعا نوبر است!
••عجب راه حلی وزیر کشور برای شعارهای ورزشگاه پیدا
کرد؛ بدون تماشاگر! این یعنی پاک کردن صورت مسئله.
تاراهحلیپیدانشوداینشعارهابایدیکجاییگفتهشود.
علت را دریاب آقای وزیر وگرنه...
••سرمقاله «منتظر تصمیم فوری رئیس جمهور هستیم»
آقای احدیان بسیار قابل تامل و قابل توجه مسئوالن باید
باشد .لطفا به فکر منافع ملی ایران باشند.
••همه گرانی های اخیر از آن جایی شروع شد که سود
سپرده های بانکی را کم کردند و مردم سپرده های خود
را از بانک ها خارج کردند و برای دریافت سود بیشتر به
مشاغل کاذب و داللی روی آوردند.
••حذف صفحه فناوری ضربه بزرگی به روزنامه خراسان
وارد می کند.

پایانتابستان؛وعدهجدیدبرایراهاندازی«ناقص»سامانهحقوق
در حالــی که طبــق مــاده 29برنامه ششــم توســعه دولت
مکلف بود حداکثر تــا پایان ســال  96حقوق مدیــران را از
طریق ســامانه ای به اطــاع عموم مــردم برســاند ،رئیس
ســازمان اداری و اســتخدامی ،پایان تابســتان را به عنوان
زمانبارگذاریاطالعاتدراینسامانهاعالمکرد.انصاری
دربرنامهگفتوگویویژهخبریشنبهشب،توضیحدادکه
این بارگذاری کامل هم نخواهد بود .چــرا که به گفته او ،تا

پایانتابستانفقطاطالعاتدستگاههایدولتیبارگذاری
خواهد شد .این در حالی است که طبق قانون حقوق تمام
نهادهای عمومــی و حاکمیتی باید افشــا شــود .انصاری،
دسترسیعمومبهایناطالعاتراهمموکولبهتاییدامنیت
آنتوسطوزارتاطالعاتکرد!بهگزارشخراسان،انصاری
پیشترفروردینوهمچنینپایاناردیبهشترابهعنوانزمان
راهاندازیسامانهحقوقمدیراناعالمکردهبود.

وعدههمتیبرایاجرایقانونبخششجرایمبانکی
تولیدکنندگان
ایسنا-رئیساتاقبازرگانیایرانچندیپیشدرنامهای
به رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای دستورالعمل
بانکمرکزیدرزمینهبخشودگیجرایمبدهیهایبانکی
تولیدکنندگانازسویبانکهایعاملشدهبودکههمتی
نیزدرپاسخبهشافعیازتالشبرایبرطرفشدنابهامات
این قانون برای اجرای آن خبر داد .شافعی در نامه خود به
همتی نوشته بود که اکثر بانکها از اجرای این بخشنامه

خودداری کرده اند .رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ
بهایننامهنوشتکهنظربهابهاماتموجوددرمتنقانون
و همچنین پرســشهای متعدد شــبکه بانکی و اشخاص
مشمول،اجرایآنباموانعوچالشهاییمواجهاست.در
اینخصوصبانکمرکزیضمنتبیینابهاماتواشکاالت
متن قانونــی مزبور ،پیشــنهادهایی را بــرای جایگزینی و
اصالحمتنارائهدادهاست.

استیضاح  ۴وزیر کابینه دولت در دستور کار مجلس است
کالته -نمایندهمردمسبزواردرمجلسگفت:هماکنون
استیضاحوزیرانکشور،آموزشوپرورش،صنعتومعدن
وراهوشهرسازیدردستورکارمجلسوکمیسیونهاست.
حسینمقصودیدرگفتوگوبا خبرنگارخراسانبابیان
این که روز یک شنبه استیضاح وزیر راه و شهرسازی با۴۰
امضادرصحنمجلسدرجریانبودوتعدادامضاهادرحال
افزایش اســت ،اظهار کرد :معتقدم وزیر کشــور و آموزش
و پرورش اگــر به صحن مجلس بیایند نباید برکنار شــوند
زیرا مطالبات امروز مردم مطالبات سیاســی ،فرهنگی و
آموزشینیستبلکهمطالباتاقتصادیاست .ویبااشاره
بهطرحاستیضاحوزیرصنعت،افزود:همانطورکهربیعی

و کرباسیان رفتند اگر شریعتمداری هم به صحن مجلس
بیاید با رای باال برکنار می شود .وی ادامه داد :قبل از این
کههزینههایبیشتریانجامشودواتفاقاتناخوشایندی
رخدهدرئیسجمهوریبایددستبهبازسازیکابینهبزند.
مقصودیمحورهایاستیضاحوزیرصنعترانابهسامانی
در بــازار ،گرانی روزافــزون ملزومات و مایحتــاج ضروری
مردم،تفکیکواحدهایصنعتی،افزایشبیرویهقیمت
خودرو،رانتهایخریدخودرو،ارزهاییکهبهصورتغیر
قانونی استفاده شده و بی توجهی به معادن دانست .وی
بیانکرد:همچنینامروزتعدادامضاهایاستیضاحوزیر
صنعت ۳۰امضابودکهدرحالافزایشاست.
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حلقه شائبه برانگیز در حاشیه بازیهای آسیایی

این روزها در جریان بازیهای آســیایی جاکارتا،
موارد جالبی از خواســتگاری ورزشــکاران اتفاق
افتاده کــه توجه مخاطبــان را جلب کرده اســت.
امسالنیزعالوهبرشمشیربازتیمملیهنگکنگ
کهازدخترموردعالقهاشخواستگاریکرد،یکی
از آقایان ملی پوش تیراندازی نیز به ملیپوش تیم
زنان تیراندازی ،پیشــنهاد ازدواج داد و خبرســاز
شد!ناصردرواکنشبهاینموضوع نوشت«:آقاهه
یهچیزیروبگهنمیخرم،باتیرچنانمیزنشکه
میخ بشــه به دیوار!» جالب آن کــه برخی کاربران
معتقدندهمهماجرایکشویرسانهایبودهواین
دو نفر یک ســال قبل ازدواج کرده بودند! و رئیس
فدراسیونبرایبهحاشیهبردننقششدرماجرای
ناهارزهرانعمتیاینبرنامهراچیدهاست.

2.4 M

صحبتهــای مهــران مدیــری در کنســرت خود
که ادعا کــرده بــود در برخی شــیرخوارگاهها که
شیرخشــک ندارنــد ،آب قنــد بــه کــودکان داده
میشــود ،بحث و جدلهای زیادی به راه انداخته
اســت .کاربری به نام آناهیتا نوشــته است« :آقای
مدیری! بهزیســتی که دادن آبقند بــه بچهها رو
تکذیبکرده،یاادعانکنیااگهادعامیکنی،ثابت
کن ».محمدرضــا خبرنگار اجتماعی نیز نوشــته
است« :من که سالها خبرنگار اجتماعی هستم،
هیچ وقت چنین چیزی نشــنیدم .ممکنه یه مورد
خاصباشه،ولیفکرنمیکنماینقدرباشهکهنیاز
به کمکهای میلیونی داشته باشه ».کاربری نیز
به طعنه نوشــت :تالش آقای مدیری برای زدودن
خاطره ماجــرای وام میلیــاردی از موسســه ثامن
الحججستودنیاست!

شاهکار دوباره هولیگان های وطنی

تیترهاییبرای 50سالبعد!

تصویر جالبی از صفحه اول روزنامــه «آیندگان» در
ســالهای پیش از انقــاب که ،تیترهــای مختلف
مرتبط با گرانی و گرانفروشی داشــت ،این روزها
در شــبکههای اجتماعی دستبهدســت میشود.
حامد در کامنتی آورده اســت« :همیــن روزنامه رو
میشهامروزهمچاپکرد،فقطبایداعدادقیمتها
رو بهروزرســانی کنی »...نگار با انتشــار این تصویر
در صفحه شخصیاش نوشت 50-40« :ساله که
قراره از خونههای خالی مالیــات بگیرن! چطوریه
که هیچ وقت نمیشــه که واقع ًا بگیرن؟!» علوی هم
اینگونهکامنتگذاشت«:چراماهاازکرهایهایاد
نمی گیریم که این قدر اجناس گرون رو نمی خرن
کهارزونمیشه؟!»

در حالــی کــه معمــو ًال بعــد از باخــت تیمهــا یــا
نمایندههای ایرانی ،عده ای از تماشــاگرنماها به
صفحات اینستاگرامی بازیکن زننده گل ،حریف
یا داور و ...هجوم می برند و به او توهین میکنند،
این بار قبل از شروع بازیهای آسیایی استقالل و
پرسپولیس،اتفاقجالبوالبتهناراحتکنندهای
افتاده اســت .روز گذشــته و دقیق ًا لحظاتی بعد از
این که صفحه اینستاگرام باشــگاه السد قطر بعد
از فحاشی هواداران استقالل به حالت خصوصی
تغییر کرد ،باشــگاه الدحیــل هم بــه دلیل حمله
هوادارانپرسپولیسبهصفحهاش،آنرابهحالت
خصوصی درآورد تا طرفداران واقعی هر دوی این
تیمهایپرطرفدارایرانی،شرمسارشوند.کاربری
در این بــاره نوشــت« :واقعا دنبال چی هســتیم با
ایــن حجــم از بیفرهنگی کــه داریــم جهانیاش
هــم میکنیم؟»بعــد از هولیگان های انگلیســی
چشممانبهایندوستانوطنیروشن»

1.6 M

432.8

در جست وجوی مقصد شیرخشک های مدیری

1.4 M

پرایدکیلوییچند؟

اینروزهاکهقیمتخودروهاباسرعتزیادیدرحال
رشد است ،زمینه خوبی برای جوک ساختن فراهم
شدهاست.کاربریدراینبارهنوشت«:بهفاصلهیک
روزدرایراناتفاقافتاد؛پراید 111شد 38،میلیون
تومان؟!فقطیکیبهمنبگهکهپرایدکیلوییچند؟»
کاربر دیگری نوشــت« :گرون شدن پراید مثل گرون
شــدن ســیگاره ،واســه ســامتی خودمونه ».کاربر
دیگری هم نوشــت« :االن میتونیم پسانداز کردن
رو متوقــف کنیم؛ بــا پولهایی که بــرای خرید خونه
کنار گذاشتیم ماشین بخریم ،با پولی که برای خرید
ماشین پسانداز کردیم گوشیمون رو عوض کنیم،
و با پولی که برای خرید گوشــی نگه داشــتیم چند تا
کتاب بخریم ».یک کاربر هم با انتشار عکسی از یک
آدم قویهیکل در کنار پراید نوشــت« :از وقتی شده
 ۳۸میلیون،براشنگهبانگرفتم!»

674.8

کار خوب ،صاحبخانه خوب

انتشــار تصویری از یک آگهی اجــاره خانه موجی از
واکنشهای مثبــت را در فضای مجــازی به همراه
داشتهاست.دراینآگهیقیدشدهبود«:درصورت
داشــتن فرزند تخفیف داده میشــود» .این عکس
کهباهشتگ#کار_خوبمنتشرشدهبود،حسابی
کاربران را ســر ذوق آورد .مهین در کامنتی نوشت:
«قبول دارم آدم خوب کیمیا شــده ،ولی هنوزم پیدا
میشه ».مصطفی نیز با انتشــار این تصویر اینگونه
واکنشنشانداد«:منیکیکهخیلیامیدوارشدم،
بهخصوصحاالکهباخانومبچههاتویگیرودارپیدا
کردنخونههستیم».
CMYK

