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 3خواسته از همتی در مواجهه با
نقدینگی
«هیچ اراده ای نمــی بینم که بخواهد رشــد نقدینگــی را ُکند
کند یا فکری برای جمع آوری آن داشته باشد؛ تا زمانی که این
وضعیــت ادامه دارد ،شــرایط در بــازار ارز و دیگــر دارایی های
قابل وصول برای حفظ ارزش پول توســط افــراد ادامه دارد...
حفظقدرتارزیکشوربرابرباحفظمنابعارزی،کنترلتورمو
اصالحناترازیترازنامهبانکهاوکنترلنقدینگیوحشتناک
درکشوراست»
اینجمالت،نهتنهااظهاراتیککارشناس،بلکهسخنانمرد
شمارهیکسیاستگذارپولیکشوراستکهدیروزباتوپپردر
همایش بانکداری اسالمی از مشکالت موجود در نظام بانکی
کهبرنقدینگیموثرند،سخنگفت.
تاپیشازاینودرسالهایاخیرتقریب ًاهمهکارشناسانبرتاثیر
حجمنقدینگیبرمشکالتاساسیاقتصادیکشورواقفشده
بودند ،اما یک ســوال و ابهام کمــاکان در ذهن صاحب نظران
وجود داشــت که چرا بانک مرکــزی تحول خاصــی را در نظام
بانکیرقمنمیزندوپاشنهمشکالتنقدینگیکماکانمشابه
دولتنهمودهمیمیچرخدکهاتفاق ًاهدفسونامیانتقادات
ایندولتقرارگرفت.
آمارهایتکاندهندهرشدنقدینگی
مصداق این آش و کاسه دیرینه ،آمارهای رسمی بانک مرکزی
اســت که بی کالم ،از عوامل بحران ســاز نقدینگی سخن می
گویند.ایندادههابهروشنینشانمیدهنددرپنجسالاخیر،
پایهپولیکشور،ازحدود 118هزارمیلیاردتوماندرسال92
در انتهای سال 96به 214هزار میلیارد تومان رسیده است؛
یعنی حدود دو برابر شده اســت .دیگر عامل موثر بر نقدینگی
یعنیضریبفزایندهنیزطیسالهایاخیر،بهدوبرابررسیده
استوبهطورخالصهبدانمعنیاستکهقدرتخلقپولبانک
ها دو برابر شده است و در نتیجه کار به جایی رسیده که در پنج
سالاخیرحجمنقدینگیتا 3برابرافزایشیافتهاست.
این رکوردهای جدید در شرایطی حاصل شد که در سال های
گذشته ،دارایی بانک ها در جریان ســرمایه گذاری در امالک
و بنگاه داری آن ها ،منجمد و قفل شــد و آن ها توان نقد کردن
آن را نیافتنــد یا نخواســتند نقــد کنند .از ســوی دیگــر رقابت
ملغمهایازموسساتمجازوغیرمجازبانکی،برسرسپردهونیز
نرخسودهایبعض ًامشکوکازنظرشرعی،آنهارابهبرداشت
های بی نظم و قاعده از منابع بانک مرکزی کشاند و آن ها را به
اینبانک،بدهکاروبدهکارترکرد.
غفلتهاینظارتیتاریخی
درکنارهمهایناتفاقات،گویییکفراموشییاغفلتتاریخی
ازسویرسانههایانهادهاینظارتیمجلس،مزیدبرعلتشدتا
این مطالبه با صدای بلند از بانک مرکزی مطرح نشود که «چرا
جلوی این سوء اســتفاده رسمی توســط بانک مرکزی گرفته
نمیشود؟»
این ابهام پابرجا بود تــا این که در بحبوحه فشــارها برای رفتن
رئیس کل بانــک مرکزی ســابق ،ولــی ا ...ســیف در روزهای
پایانی مدیریتش این درخواســت را از منتقدان مطرح کرد که
برای ســنجش عملکرد بانک مرکــزی اختیارات ایــن بانک را
نیز در نظر بگیرند .این جمله او تلویح ًا مهر تایید بر فرضیه نبود
استقاللدربانکمرکزیبودونشانمیدادکهاینبانکورای
مســئولیت های ذاتی ،از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به
ابزاریبرایسیاستهایدولتتبدیلشدهاست.
 3خواستهمهمازرئیسکلجدید
اینتجربیاتتلخ،هماینکپیشرویرئیسجدیدبانکمرکزی
قراردارد.همتیاینروزهاباکالفیپیچیدهازمسائلبانکیو
کارهایناکردهمواجهاست.ساماندهیبازارارز،توجهبهمهار
نقدینگی ،استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها ،حل معضل
زیاندهبودنبانکها،اعمالقوانینبانکداریبدونرباو...از
جمله رشته های این کالف تو در تو است .با این حال آن چه به
نظرمیرسدمردموکارشناسانازمدیریتجدیدبانکمرکزی
انتظاردارندرامیتواندرسهمحورزیرمطرحکرد:
دراولینگاموباتوجهبهتجربهمدیریتچندسالاخیربربانک
مرکزی ،خواســته مردم از رئیس کل بانک مرکزی این اســت
که بدون توجه به فشارها ،آن چه را بر مبنای کارشناسی و علم
اقتصاد و تجربه باالی خود در نظام بانکی صحیح و درست می
داند اجرا کند .حتم ًا خود آقای همتی بهتر می داند که امروز،
بیش از هر روز دیگر ،مماشات با بانک های متخلف چه میزان
میتواندبهضررکلنظامبانکیواقتصادومعیشتمردمتمام
شود.همچنیندرصورتیکهاستقاللبانکمرکزی،برخالف
مصالحاقتصادی،بههرنحویموردتهاجمقرارگرفت،بهخاطر
مردم و اقتصاد کشور و فارغ از مصالح جناحی و سیاسی و چپ
و راســت و اعتدال و  ،...آن را به طور شفاف با مردم و مجلس در
میانبگذارندومطمئنباشندامروزمردمبیشازهرروزدیگراز
بازیهایجناحیوتقدمسیاسیکاریهابرشایستهساالری
هاگریزانودلچرکیناند.
دومینخواستهمردمازرئیسکلبانکمرکزی،عملبهقانون
است .پیگیری هر چه ســریع تر لوایح اصالح نظام بانکی و نیز
اجرای قوانین بر زمین مانده دیگر از نمونه این قوانین اســت.
به خصوص دو ماده قانونی ذیل قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر که در سال 94به تصویب مجلس رسیده بود .این قوانین
بیانمیکردکهبانکهابایدتاسهسالدیگریعنیامسالبنگاه
داری و دارایی های مازاد خود را رها می کردند .در صورتی که
اینقانوناجراشدهبود،باتوجهبهازبینرفتنموضوعانجماد
داراییهایبانکی،امروزشاهدیکفضایتنفسخوبدربازار
پولونیزاقتصادکشوربودیم.اماافسوس...
ســومین انتظار از رئیس کل بانک مرکزی نیز عمل ایشــان به
وعدههایشاناست.رئیسکلمحترمبانکمرکزیحتمابه
یاد داشته باشــند وعده هایی که دیروز و در همایش بانکداری
اسالمیمطرحکردند،مبنایمطالبهوسنجشعملکردایشان
خواهدبود.مردمقطع ًاانتظارنخواهندداشتکهخدایناکرده
ایشــان در پایان مســئولیت ،مانند رئیس کل ســابق ،تناسب
عملکرد بــا اختیــارات را بخواهند بــه عنوان مبنای ســنجش
عملکردبانکمرکزیپیشبکشند.بنابراینفرضبرایناست
که پذیرش مســئولیت سنگین ریاســت بانک مرکزی از سوی
ایشــان با علم به مقتضیات فعلی این بانک بــوده و همان طور
که رهبری معظم فرمودند انتظار بر این اســت تا با کار فشرده،
پرحجم و با کیفیت ،ایشان به سراغ ساختارهای معیوب نظام
بانکیبروند.درپایانخطاببهرئیسکلجدیدبانکمرکزی
عرض می کنیم :آقای همتی اگر دیگران و دولت ،تاکنون عزم
و اراده ای بــرای بهبــود وضعیت نظام بانکــی و مهار نقدینگی
نداشتند ،لطف ًا شما این اراده را به خرج دهید و سرو سامانی به
اینبازارآشفتهپولیبدهید.

سیستان  52روز زیر توفان
ریگی-پنجــاه و دومیــن روز آلودگی هــوای زابــل در حالی
گذشتکهاینروزهاتوفانهایسیستانگالیهمردممنطقه
و انعکاس آن از رسانه ها را به دنبال دارد و آنان را کالفه کرده
است .توفان هایی که اگرچه نام  120روزه دارد اما در کمتر
سالی ،چنین مردم را گرفتار و زندگی را بر آنان سخت کرده
است .دیروز هم اگرچه شــرایط تا حدودی نسبت به روز قبل
بهترگزارششدولیخانهنشینیبسیاریازجملهکودکان،
کهنساالنوبیمارانتنفسیادامهداشتوآنهاازحضوردر
فضایخارجازمنزلبینصیبماندند.
▪کمبودعلوفهوآبشربدامها

«سراوانی»یکیازاهالیروستاهایبخشقرقریبهخبرنگار
ما می گوید :به دلیل توفان های شدید ،خشکسالی های پی
در پی و کمبود آب و علوفه روزانه خســارت های سنگینی به
دامداران منطقه وارد می شود و مســئولی هم به داد ما نمی
رسد« .کلبعلی» از اهالی روستاهای اطراف هیرمند نیز می
گوید :شرایط جوی در هفته های اخیر بسیار نامناسب است
و بادهای شدید و نبود علوفه و آب برای دام ها ،خسارت های
زیادیبهمردمتحمیلکرده،بهطوریکهدههاراسدامتلف
شدهاند«.شهرکی»یکیازروستاییاناطرافزهکهماظهار
میکند:پیشازتوفانهایسنگیندامهارابهچرامیبردم،
امادرهفتههایاخیرامکاناینکاروجودندارد.خودمهمبه
دلیل ریزگردها دچار آســیب های چشمی شدم و نمی توانم
هنگام توفان بیرون بروم .همچنین در تامین علوفه دام هایم
مشکلدارموگاهیازفرزندانممیخواهمکهبهشهربروندو
اگر می توانند برای دام ها علوفه تهیه کنند که آن را هم گران
ترازقبلخریداریمیکنند.
▪مراجعه 60دامداردرهفتههایاخیر

مدیــر جهاد کشــاورزی بخــش قرقری مــی گوید :بــه دلیل
بادهایشدیدهفتههایاخیروکمبودعلوفهوآببرایدامها

روزانه تعداد زیادی دام تلف می شوند ،این در حالی است که
تنها سرمایه مردم سیستان همین دام هاست و دیگر سرمایه
ای برای آن ها باقی نمانده است«.رضا خرد ورز» می افزاید:
در هفتــه های اخیر بیــش از  60نفــر از دامــداران به منظور
شــکایت از شــرایط موجود به دفتر جهاد کشــاورزی منطقه
مراجعه کردند و خواستار رسیدگی شدند .یکی از مشکالت
نبود آب شرب دام ها و تامین نشدن علوفه به قیمت مناسب
است،یکنوععلوفهبهنامسیالژکهدارایموادغذاییبسیار
خوبوکاملاستخریداریشدهودرانبارهاموجوداستاما
به دلیل ناتوانی دامداران در خرید با استقبال خوبی روبه رو
نشدهاستوعدهکمیکهتواناییمالیخوبیدارنداینعلوفه
رامیخرند.مدیرکلستادبحراناستانداریهممیگوید:بر
اساساعالمادارهکلهواشناسی،سرعتباددرروزگذشته
به  72کیلومتر بر ســاعت و حداقــل دید افقی هم بــه هزار و
 500متر مربع رسید که نســبت به چند روز گذشته شرایط
بهتری را نشــان می دهد اما امروز و فردا بر شدت باد افزوده
می شود«.عبدالرحمن شهنوازی» می افزاید :غلظت ذرات
معلق در هوای سیستان روز گذشته هزار و  792میکروگرم
گزارش شد که  12برابر حد مجاز است .تا روز گذشته 465
نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه کردند که386
نفر به صورت سرپایی درمان و مرخص و  79نفر نیز به دلیل
مشــکالت تنفســی حاد و چشــمی و قلبی بســتری شدند.
مسیرهای جاده ای و مواصالتی استان نیز بازگشایی شده
استوهیچمسیریمسدودنیست.
▪پنجاهودومینروزمتوالیآلودگیهوادرزابل

رئیس شبکه پایش هواشناسی گفت :روز گذشته مردم زابل
پنجاه و دومیــن روز متوالی آلودگی هوا و شــرایط ناســالم را
پشتسرگذاشتندودراینمدتدربرخیروزهاغلظتذرات
معلق در هــوا به بیــش از 60برابر حد مجاز رســید«.محمود
دیانتی»بهایرناافزود:پایش 52روزمتوالیهوایزابلنشان

می دهد غلظت ذرات معلق با انــدازه  10میکرون تا بیش از
شرایط ناسالم افزایش یافته است به طوری که در حدود30
روز آن غلظت ذرات معلق هزار تا بیش از 9هزار میکروگرم بر
مترمکعبمعادلهفتتا 60برابرحدمجازثبتشدهاست.
وی با بیان این که در بیشــتر ایــن 52روز غلظت ذرات معلق
چندین برابر حد مجاز بوده اســت افزود :هشــت روز غلظت
ذرات معلق بیش از  20برابر حد مجاز و سه روز متوالی نیز تا
بیش از 50برابــر حد مجاز افزایش یافــت.وی با بیان این که
بادهای 120روزهامسالجزوشدیدترینبادهادر 55سال
اخیر اســت افزود 50 :روز متوالی اســت که بیشینه سرعت
وزش باد در زابل به  70تا  122کیلومتر بر ساعت می رسد.
در این 50روز 18روز بیشینه سرعت وزش باد بیش از100
کیلومتربرساعتبودکهدیدافقیراتا 150مترکاهشداد.
پارسامســئول روابط عمومــی اداره کل فــرودگاه هــا نیز به
خبرنگار ما گفــت :پــرواز صبح روز گذشــته تهــران -زابل -
ایرانشهر به دلیل کاهش دید ناشــی از توفان گرد و خاک در
منطقه سیستان و فراهم نبودن امکان فرود در فرودگاه زابل
بهسمتزاهدانتغییرمسیرداد.
▪تکرارسریالبادهایشدیددرزابلازامروز

کارشناسادارهکلهواشناسیبهخبرنگارماگفت:براساس
نقشــه های همدیدی و آینــده نگری ،نیمه جنوبی اســتان با
افزایش ابر روبه روست همچنین در شهرهای شمالی وزش
شــدید باد و گردو خاک و کاهش شدید دید تا سه شنبه آینده
پیشبینیمیشود«.مرتضیفرجی»افزود:ازامروزبرشدت
وزش بــاد در منطقه سیســتان افــزوده و ســرعت آن تا100
کیلو متر بر ساعت پیش بینی می شود که سبب توفان ،گرد و
خاکوافزایششدیدغلظتغبارخواهدشد.ویاضافهکرد:
جاده های مواصالتی زابل به نهبندان ،زاهدان به نهبندان،
زاهدان به زابل بیشــترین کاهش دیــد را دارد و در این مدت
عالوه بر نفوذ گــرد و خاک بــه نواحی مرکزی ،مرز شــرقی و
نواحی غربی اســتان ،باد با شدت کمتر منجر به خیزش گرد
وخاکدراینمناطقمیشود.ویتصریحکرد:روندکاهش
دما در 48ســاعت آینده ادامــه دارد و نواحی شــرقی دریای
عمانمواجاست.

رئیس سازمان حمایت :اگر احتکار خودرو ثابت شود ،برخورد می کنیم
رئیسسازمانحمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
اعالمکرد:اینسازماناگردرهرموردیبهایننتیجهبرسد
که احتــکاری در زمینه خــودرو صــورت گرفته اســت ،با آن
برخوردمیکند.بهگزارشایسنا،محمودنوابی-معاونوزیر
صنعت ،معدن و تجارت  -در واکنش به اخبار احتکار خودرو
توسطتولیدکنندگانگفت:طبقگزارشیکهخودروسازان
دادهاند ،تعــدادی از خودروهای تولید شــده هنوز به مرحله
تجارینرسیدهاندوتولیدکنندهمجبوراستاینخودروهارا
تاکاملشدنفرایندتولیددرانبارنگهداریکند.دلیلوارد
نشــدن این خودروها به بازار هم نقص در تعدادی از قطعات
اســت ،در واقع اگر این قطعات وصول شوند هرچه سریعتر
این خودروها در اختیار مشــتریان قرار خواهد گرفت.وی با

اشــاره به عزم دولت برای برخورد با محتکــران افزود :با این
حال وزارت صمت در هر موردی اگر به این نتیجه برســد که
احتکاریصورتگرفتهاستبهصورتجدیبرخوردخواهد
کرد و مطمئنا در این زمینه اطالعرسانی خواهد شد.رئیس
ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان
همچنینباردعرضهقطرهچکانیخودروبهبازارتوضیحداد:
هماکنونخودرودرکشوریککاالیصرفامصرفیمحسوب
نمیشودوبسیاریازقشرهایجامعهبهعنوانکاالیسرمایه
ایبهآننگاهمیکنند.بهعبارتدیگرهمانطورکهتعدادی
از افراد ،سرمایه خود را به ارز و سکه تبدیل کردهاند تعدادی
همممکناستسرمایهشانرابهخودروتبدیلکردهباشند.
در شــرایط فعلی بازار خودرو همواره میــزان عرضه کمتر از

تقاضاستواینموضوعباعثاختالفقیمتهاخواهدشدو
مطمئناازایناختالفقیمت،خودروسازبهرهاینخواهدبرد.
طبقاعالموزارتصنعت،معدنوتجارت،نوابیدرخصوص
پروندههایتشکیلشدهدرزمینهخودروبابیاناینکهبیشتر
این پروندهها مربوط بــه خودروهای وارداتی اســت ،افزود:
بیشتر شــکایت ها و پروندههای حوزه خودرو به خودروهای
وارداتی مربوط میشــود.به گفته وی ،در این زمینه افرادی
شــکایت کردهاند مبنی براین که شــرکتها وجــه زیادی را
برای فــروش خــودرو از آن هــا دریافــت کردهاند امــا اکنون
پاســخ گــوی مشــتریان خــود نیســتند .شــکایتهایی که
درخصوص خودروهای داخلی تنظیم شده عموما حاکی از
تاخیردرتحویلیانقصفنیدرساختارخودرواست.





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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حبابدرفرودگاه،علمکیلوییچند؟وتکذیبادعاعلیهوزیر

3.6 M

تکذیب ادعای عمل چشم به اسم وزیر

خبری در فضای مجازی دســت به دست می شود
کهحرفوحدیثهایزیادیبهراهانداختهاست.
یکی از روزنامه های محلی خبری منتشر کرده که
در آن آمده است« :براساس اسنادی که همراه یک
بیماردراختیارروزنامهگذاشتوزیربهداشتباید
صبح جمعــه در اتاق عمــل ،جراحی چشــم انجام
می داد اما شــواهد نشــان می دهد او آن روز در تله
کابین توچال بوده اســت ».این در حالی است که
مشاور وزیر بهداشــت ضمن تکذیب این گزارش و
انتقادازبازنشرآنتاکیدکردمستنداتحضوروزیر
در بیمارستان و اتاق عمل موجود است و همراهی
رئیس جمهور مربوط به روز پنج شنبه بوده است.
کاربری نوشت« :واقعا یک روزنامه چطور می تونه
این قدر راحت مطلب دروغ منتشــر کنه؟!» کاربر
دیگری هم نوشت« :از اول هم باور نکردم همچین
اتفاقیافتادهباشه!»

3.1 M

علمکیلوییچند؟

هرچند وقت یک بــار تصاویری از فــروش کتاب در
خیابانهادستبهدستمیشودامااینبارتصویری
منتشــر شــده که همه را غافلگیر کرده اســت چون
تعداد خیلی زیــادی از کتاب هــا روی زمین ریخته
شده و خریداران آن ها را گلچین می کنند .کاربری
در واکنش به این تصویر نوشته« :مهم اینه که مردم
کتاببخرنوبخونن،چهفرقیمیکنهازکجاکتاب
بخرن؟»کاربردیگریهمنوشته«:وقتیکتابهارو
بهصورتحراجیوتویخیابونمیفروشنمعلومه
که هیچ نظارتی نمی شــه که اصال کتــاب اصلیه یا
کپی؟» کاربر دیگری هم نوشــته است« :این نشون
میدهکهاگهکتابارزونباشهتعدادبیشتریکتاب
خوانمیشن!»

2.1 M

حباب در فرودگاه!

تصویری از فرودگاه امام (ره) که هیچ مسافری در آن
وجودنداردسروصدایزیادیدرمیانکاربرانشبکه
های اجتماعی به پا کرده اســت .کاربری در واکنش
به خلوتی فرودگاه ها در آخریــن روزهای تعطیالت
تابستانینوشته«:بهخاطرگرانیکسیسوارهواپیما
نمی شــه و فرودگاه ها خالــی ان .دیگــه نباید بگیم
فرودگاهچونبیشترشبیهشهرارواحه!»کاربردیگری
نوشت« :پس این همه هواپیما برای کی خریدیم؟!»
کاربریهمنوشت«:بعضیایرالینهابلیتچارتری
میخریدنوپروازهاپرمیشدحاالفکرمیکنن بادو
سهبرابرشدنقیمتهابازممشتریدارن!»کاربری
بهشوخینوشت«:احتماالاینمحبابه!»

2.6 M
1.5 M

جا فندکی عجیب در یک خودروی داخلی!

درحالیکهقیمتخودروهاثانیهمیزندودرمدت
بسیارکوتاهی،قیمتارزانترینخودرویعنیپراید
در بازار به بیش از  2برابر افزایش پیدا کرده ،عیب
عجیبی در طراحی یک خودروی داخلی توجه ها
را به خود جلب کرده و در شــبکه های اجتماعی با
واکنش مواجه شده است .در طراحی داخلی این
خودرو که قیمتش بــه  50میلیون تومان رســیده
اســت ،فندک از زیر ترمز دســتی بیرون نمی آید.
کاربری در این باره نوشــت« :این آپشنه دیگه! اگر
پول بیشــتری بدین ،میارنش این طــرف تر وگرنه
همونجامیمونه».کاربردیگریهمنوشت«:مایه
خجالته که هیــچ کنترلی بر خودروهــای داخلی
نیستوهیچفردیهمپاسخگونیست!»

خریدیکهتوسطشهداحسابشده!

مغازه داری در همدان کاغذی که روی آن نوشــته
بود« :فرزندان شهدا می توانند از این مینی هایپر
رایگان خرید کنند .حسابشــان توسط پدرانشان
پرداخــت شــده اســت» روی شیشــه مغــازه اش
چسباند .كار قشــنگ مغازه دار همدانی از چشم
کاربرانفضایمجازیدورنماند.کاربرینوشت:
«شهداخوندادنوداوطلبانهازهمهچيزگذشتن
بــرای آزادی و آســايش ما» کاربر دیگری نوشــت:
«عــده ای دنبــال سهمشــون از ســفره انقالبند و
عدهایبااینکهجونشونرودادنبرایاینانقالب
هیچ ســهمی از انقالب نــدارن» کاربر دیگری هم
نوشت«:خاکبرسراونآقازادهایکهفکرمیکنه
پولشبودهکهجنگروپیشمیبردهونمیفهمه
اگهشهدانبودناالنباید»....

2.4 M

کار عار نیست اما...

انتشار عکســی از دانشــجوی دکترای مکانیک در
حال ســبزی فروشــی با واکنش هــای متفاوتی در
شــبکه های اجتماعی روبه رو شــده است .هرچند
صحتاینعکسوادعایشمشخصنشدهوشایداز
اساسدروغباشداماظاهرااودرجواببهاینسوال
کهچراسبزیمیفروشد؟گفته«:چونرانتندارم
و کار هم عار نیســت ».کاربری در این باره نوشــت:
«درستهکارعارنیستامااینتوجیهکهدلیلموفق
نشدنش،نداشتنرانتاستقابلقبولنیست.اگر
کسی دانشجوی دکترای یک رشته باشد و کارش
را بلد باشد ،حاال شاید مدیر جایی نشود ولی قطعا
می تواند در کارخانه یا شرکتی ،کاری در خور شان
پیداکند».کاربردیگرینوشت«:اگرواقعااینطوریه
کهبایدفاتحهدرسخوندنتودانشگاه روخوند».

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••ماکشورمانودولتمانوملتمانووطنمانرادوست
داریمولیایناقتصادیراکهبهوجودآمدهدوستنداریم.
قوایسهگانهبهپاخیزیدواقتصادیپرثمربهراهبیندازیدو
اینمردمخونگرمراازخودراضیکنید.
•• آقای روحانی هر وقت صحبت می کنه بعدش کلی
قیمتهاباالمیرهچرا!؟
••شما که گفتی آقایون دو زن بگیرند! آقایون شکم یک
زنرانمیتوانندسیرکنند،میخوایکهتویخانوادهها
دعواراهبیفته؟
••چطورنمایندههارامیشوداستیضاحوسلبصالحیت
یاازآنهاسوالوبازخواستکرد.
••غمگیننباشیدچراکهخوشبختیمیتواندازدرونتلخ
ترینروزهایزندگیشما،زادهشود.درتقدیرهرانسانی
معجزهایازطرفخداتعیینشدهکهقطعادرزندگی،در
زمان مناسب نمایان خواهد شد! یک شخص خاص ،یک
اتفاق خاص ،یا یک موهبت خاص .منتظر اعجاز خدا در
زندگیاتباشبدونذرهایتردید.
••حقوقکیروشروزی 120میلیونتوماناستبرابربا
حقوق 10سالیککارگر!
••آقایدههشصتیکهراهحلمیخوای؟اگهدختریکم
توقع و فهمیده باشه از رسوم قدیمی ازدواج پیروی نکنه
جشن خرید طال نخواد و خودشم کار کنه تا کمک خرج
مرد باشه می شه ازدواج کرد .خدا روزی رسانه .هر آن که
دنداندهدناندهد.
••در کشورهای پیشرو باالترین بودجه دولت مربوط به
گردشگری است در مقابل باالترین سود و بازده هم از
گردشگریحاصلمیشودامادرایرانپایینترینبودجه
متعلق به گردشگری است و هویت ایران کهن دارد نابود
میشود.
••اگهلباسهایمحلیاقوامعزیزایرانیقیمتشباالنبود
منحتمادرخیابانباافتخارمیپوشیدمچونهمحجاب
داره و پوشیده است و هم زیبا و خوشرنگ و شاد و رنگین
کماناستتاتبلیغیبرایلباسکهنباشه.
••چرامراکزتحویلپسماندباوجودگرانیهایاخیربانرخ
هایقدیمیبامردمحسابمیکنندواجناسخودشانرا
با قیمت سرسام آور جدید به مردم تحویل می دهند؟ این
یعنیسوءاستفادهازمظلومیتمردم.
••ازدستاندرکارانتلویزیوندرخواستمیکنمتبلیغات
متنوع و با تکرار کم مانند تبلیغات اسفندماه سال قبل
پخشکنند.
••از دکترهایی که در روستاها و شهرهای کم برخوردار
خدماتپزشکیبهمردمارائهمیدهندگزارشتهیهکنید.
••رسم و رسوم عروسی مثل عروس سالم ،داماد سالم،
شیرینیخوران،حنابندان،بلهبرون،عقدکنانوچندشب
جشن هزینه های کمرشکن به جوان تحمیل می کند در
حالیکهدرقرآناینهانیامده.فقطعقد.
••ما قشر کارگر وکارمند چرا باید تاوان ندانم کاری های
تیماقتصادیدولتودالالنبازارسکهوارزرابپردازیموبا
ریالحقوقودستمزدبگیریمامابهقیمتدالرخرجکنیم؟
•• 15روزموندهتاعاشورا!
••رفتممرکزپسمانددرشهرکغربدرقبالموادبازیافتی
پالستیک فریزر تحویل گرفتم با کمی دقت متوجه شدم
که هیچ اثــری از بهداشتی بودنش نیست .به مسئول
برگرداندمویباعجلهازقفسههاجمعآوریکردوخودش
شرمندهشد.همشهریهادقتکنند.
••بازنشسته فرهنگی هم باشی خونه نداشته باشی یا
تعمیری باشه و پسر هم خواستی داماد کنی هیچی آه
نداشتهباشی!خداخودتکمککنودولتمردانتوجه!
•• خراسان لطفا دزدی همراه اول را پیگیری کن .روی
قبض پایان ماه  22هزار تومان اومده سرویس مبتنی بر
محتواحاالکهبا 9990تماسگرفتممیبینمششماهه
این سرویس برای من فعال شده یعنی شش تا  22هزار
تومان از من گرفته اند بدون خبر و اطالع و هیچ کاربردی
همنداشتهوسرویسهایالکیبودهومناصالدرجریان
نبودم.
••خانمی هستم  32ساله که همسرم از کار افتاده شده
است .ما دو فرزند داریم هیچ کس به درد دل ما رسیدگی
نمیکند.
••ایرانسلروزیچندبارپیاممیدهوتبلیغاینترنترومی
کنه.بایدمرتبگوشیرونگاهکنیم.مردمکهبیکارنیستند
همشدستبهگوشیباشند.
••خدایا تو خود شاهدی بر همه چیز ،می دانی که چقدر
شرمندهزنوفرزندانمهستم.آنهاقانعوصبوروشاکرو
بندهخجولازجیبهایخالی!خدایاآنهاهرچهبیشتر
صبرمیکنندبیشترزجرمیکشم.آنهاباهزارانآرزوی
بربادرفتهوشکمهایخالی،منباغروردرهمشکسته!
••هر شهر و روستای کشور با توجه به اقلیمش قابلیتی
پنهان دارد که می تواند روی پای خود بایستد .حمایت از
روستاها حتی با کارگاهی کوچک ،روستاها را خودکفا
میکند.حمایتازتولیداتوصنایعوکارخانجاتشهرها
را خودکفا می کند و نتیجه آن خودکفایی کشور است و
خدمتبهمردم.
••آقایروحانیدرمجلسدرجلسهسوالازرئیسجمهور
برخالف آقای احمدی نژاد طوری سخن نگفت که باعث
تنش و اختالف بیشتر در کشور شود که همین امر جای
تشکروقدردانیدارد.
•• در بلغارستان به خاطر یک تصادف و کشته شدن فقط
 17نفر دو وزیر استعفا کردند و این یعنی این که بعضی
از حضرات و روسای ایرانی با این طرز کار کردن اگر در
یک کشور درجــه  3اروپایی بودند هیچ مسئولیتی به
آنهانمیدادند!
••چرا بانک ها واریــزی های دستگاه پوز را در روزهای
عادیتا 24ساعتودرروزهایتعطیلتا 48ساعتبلوکه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

میکنند؟اینکاربانکهازورگیریودزدینیست؟چرا
سازمان بازرسی و دیوان عدالت کشور به این تخلفات
آشکاربانکهاورودنمیکنند؟
••اشتغال و تولید ملی و حمایت از کاالی داخلی با تمام
قابلیت های موجود سبب می شود مشکلی در کشور
نداشته باشیم و به نفع منافع ملی و مردم و کشور است و
مردمهمهمینهارااولویتمیبینند.
••سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی کار
خوبی نبود .چون دشمنان را شاد و انگشت اتهامات به
سمتمسئوالنرااضافهترکردید.
••ایندوتاغولچهخودروسازایرانیپشتشانبهکجاگرم
استکههیچکسقدرتبرخوردباآنهاراندارد؟
••سردبیرمحترمروزنامهوزینخراسان،سالماگرمعاون
سازمان کشاورزی استان متوجه نیست ،شما که متوجه
اید! آیا به لحاظ آماری صحیح است که تولید  40سال
قبلراباحاالمقایسهکنیم؟اینکهتولیداستانبهدوبرابر
سال 56رسیدهاستشقالقمراست؟گفتهدرتولیدات
دامی به خودکفایی کامل رسیده ایم! اگر این طور است
پس گوشت برزیلی و استرالیایی در قصابی های مشهد
چهمیکند؟
••دریغازیکپیاممثبت.همهمینالند.خدایابهدادمان
برس!
••وقتی اسم تحریم به زبان می آید یعنی تحریم به معنی
حرام .ملت عزیز ،کشور ایران تحریم نیست .ایران کشور
اسالمی است که مسئوالن بزرگوار باید همت کنند که
اقتصاد کشور درست شود تا روزی و نان حالل به سفره
خانوادههابرگرددواینتحریمواسمکثیفشاززبانهمه
حذفشود.
•• همه بزرگان ما را به رعایت نظم و انضباط توصیه کرده
انــد .چــرا به سفارش آن ها عمل نمی کنیم و بی نظم
هستیم؟
••اشتباهاتدولتصدماتزیادیبهکشورواردکردهکه
عموما قابل جبران نیست .ای کاش از مسائل اقتصادی
هم به اندازه مسائل امنیتی خیالمان راحت بود ،اما آقای
رئیسجمهورومسئوالنعزیز،چهکنیمکهچنیننیست!
••بعداز 13سالزندگیمشترکباهزارمشکلودوندگی
کودکی را به فرزند خواندگی گرفتیم .قرار شد یک سوم
یکملکرابهنامشبزنیمولیاالنبااینگرانیبازارفقط
میتوانیمپوشکوشیرخشکبخریم.شمابگوییدمابااین
گرانیچطورمیتوانیمشناسنامهفرزندمانرابگیریم!
••خوانندهمحترمموسیقیپاپیکباربهصورتآزمایشی
کــام و شعر فــارســی را روی موسیقی مــدرن یونانی
(تولیدات بعد از سال  90میالدی) اجرا کنید و ترکیب
حاصلراببینید.مطمئنباشیدکهنتیجهآنقدرجذابو
دلنشینخواهدبودکهشگفتزدهخواهیدشد.
•• 40روز پیش ایــن جانب یــک تیبای اقساطی در
نمایندگی سایپا اسم نوشتم .مبلغ  13میلیون گرفتند
ماشین ما را به انبار بردند .یک ماه هر روز گفتند سایت
بسته است .بدون قرارداد ماشین را پنج شنبه فروختند.
خدا را خوش می آید دختر هشت ساله ام دو روز است
اشکمیریزد!
••اظهار نظر معاون فرهنگی وزیر بهداشت در خصوص
سهمیه فرزندان ایثارگران جاهالنه بود .عزیز ،شما هم
بایدمدیونآنهاییباشیکه 30سالپیشجبههبودهاند
ورزمندگان 30سالپیشدیگرپیرمردشدهاند!
••ما نفهمیدیم سایپا و ایران خودرو زیر نظر سازمان سیا
است یا موساد یا پنتاگون؟! چون کسی نیست در داخل
جلویشرابگیرد.
••پدریهستمکهبهخاطرفقرمالیپیشدخترمشرمنده
ام .مدرسه نمونه دولتی قبول شده رتبه اول با معدل20
ولیباهزینهسنگینیکهداردنمیتوانمبفرستم.
••برایتمدیدبیمهثالثاتومبیلمدل93بهبیمهپارسیان
مراجعه کردم که قیمت اتومبیل را با قیمت کاذب بازار
تعیینونرخبیمهرابراساسآنمحاسبهمیکنند.آیااین
کارقانونیاست؟
••مایه بسی افتخار و غــرور است که قهرمان این دوره
مسابقهخندانندهشویکمشهدیاست.رضاعطاراندوم
یعنیعلیصبوری.آفرینوشادباشمانثارویوخانواده
اشبهخاطرکسباینموفقیت.
••سالمت نظام اداری و مشاغل گوناگون در گرو اجرا و
عملبهدستوراتمقدسوهدایتبخشقرآنیواسالمی
است.دراینصورتبهتدریجریشهاعمالفساد،اختالس،
رشوه،خیانتو...خشکمیشود.
••وقتی مــردم خودکار و قلم خارجی نخرند و خودکار
ایرانی بخرند ،یعنی خودکفایی را از فرهنگ خود آغاز
می کنند .وقتی فرهنگ از قلم تولید داخل در همه جا از
مدارس تا ادارات و  ...استفاده کند ریشه های پیشرفت و
خودکفاییکشوربافرهنگپایهگذاریومسببپیشرفت
کشوردرهمهزمینههامیشود.
••خانممحترمکهسنازدواجتگذشته،بهجایاینکهبه
فکرنابودیزندگیدیگرانباشیتاخودترابهآرزوهایت
برسانی زمانی که الزم بود سطح خواسته ها را پایین می
آوردیتاحاالبهالتماسنیفتی!
••ســرعــت خــودروهــا در خیابان هــای شهرها واقعا
وحشتناک است و حتی عبور از خطوط عابر پیاده بسیار
خطرناک شده است .پلیس محترم راهور لطفا با حضور
خود و نظارت بر سرعت خودروها  ،آرامش را به خیابان
هابازگردانید.
••در ستون انعکاس پنج شنبه گذشته ،ننوشته اید که
سرنا ویلیامز چه پوششی داشته که به آن اعتراض شده و
رئیسجمهورسابقمانهمطرفخانمویلیامزراگرفته،
درواقعخوانندگانرادربارهآقایاحمدینژاددرتردیدو
دودلیگذاشتید.

کشف اختالس  7.5میلیارد تومانی در نظام مهندسی تهران
و برگشت مبلغ
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران از کشــف  7.5میلیارد
توماناختالسوبازگشت 7.2میلیاردازاینمبلغخبرداد.به
گزارشفارس،احمدخرمدراولیننشستخبریخودگفت:
در دوره قبل تخلفی به این شکل رســیده بود که  40میلیارد
تومانسپردهگذاریدربانکشهرصورتگرفتوازاینمسیر
وسپردهگذاری،تسهیالتیبهنفعیکسریاشخاصدریافت

شــد ،به هر حال این پرونــده حدود چهار ســال اســت در قوه
قضاییه در حال بررسی است .وی در خصوص اختالس7.5
میلیارد تومانی نیز گفــت :این موضوع با جعــل امضا در یکی
از شــعب بانک صادرات به وقوع پیوسته  ،بنابراین این چک با
جعلامضایبندهبودهاست.خرمادامهداد:تاکنونازاین7.5
میلیاردتومان 7.2میلیاردتومانآنبرگشتدادهشدهاست.
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