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قیف وارونه ؛ توزیع رانت
به جای یارانه!
موضوع اصلی مد نظر برای بحث در این یادداشت ،بسیار
ساده و شــفاف اســت ،بارها و بارها از ســوی کارشناسان،
اهالی رســانه و بســیاری از فعاالن اقتصادی گوشزد شده
اســت و اکنون بــا تجربیــات حاصــل بعــد از  21فروردین
امســال ،مردم عادی هم موضوع را با گوشت و پوست خود
حس می کنند و مثال های متعددی در تایید فرضیه مورد
بحث در ایــن جا در ذهن دارند .موضوع این اســت؛ قیمت
گذاری دستوری و ایجاد نظام های چندنرخی برای کنترل
قیمت ها ،حداقل در دوران التهاب و نااطمینانی شــدید،
به هیچ وجه کارایی ندارد؛ چنان چه دالر  4200تومانی،
وقتی که پشتیبانی نشد و نرخ های دوم و سوم ایجاد شدند،
کارایی خود در کنترل قیمت ها را به سرعت از دست داد و
البته انبوهی از رانت را هم ایجاد کرد.
دولت اگرچه با تاخیر و تعلل بســیار زیاد ،سرانجام اشتباه
بــودن سیاســتش را پذیرفت اما بســی جای تعجب اســت
که همین سیاســت غلط را در بســیاری از حوزه های دیگر
همچنان ادامه داده اســت و می دهد و چنان چه چهار ماه
در برابــر انتقادات مســتدل مبنی بر ناکارآمدی سیاســت
دالر  4200تومانی مقاومت کرد ،اکنون نیز در بســیاری
موضوعــات دیگر ،چشــم بر واضحــات می بندد و بــه بهانه
کنتــرل تــورم ،حمایت از اقشــار ضعیــف و البتــه پرداخت
نوعی یارانه به برخی اقالم و کاالهــا ،نه تنها به این اهداف
نایل نیامده بلکه انبوهی از رانت و فساد ایجاد کرده است.
بعــد از موضــوع دالر  4200تومانــی ،قیمــت گــذاری
محصــوالت فرعــی پاالیشــی ،فلــزات رنگــی ،محصوالت
فوالدی و آهن و نهایتا محصوالت پتروشیمی در بورس کاال
مهم ترین مواردی اســت که دولت در آن با اصرار بر قیمت
دستوری غیرمنطقی و غیرقابل ارزیابی و اصالح،
گذاری
ِ
هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد و بین برخی افراد سودجو
توزیع کرد .اگرچه نیت اصلی اعطای نوعی یارانه به عموم
مردم و مخصوصا حمایت از اقشــار ضعیــف و تولید بود اما
نتیجه چیز دیگری بود .خوشــبختانه دولــت در موارد پنج
گانه فوق ،چهار مورد اول را کوتاه آمد و بعد از اصالح روند
قیمت گذاری محصــوالت نه تنهــا قیمت ها در کــف بازار
رشــد نکرد بلکه شــاهد افت قیمت بــازار (از محل افزایش
ِ
صادرات قاچاق)
عرضه ناشی از کاهش جذابیت احتکار و
هم بودیم .در مورد پنجم ،یعنی قیمت گذاری محصوالت
پتروشیمی هم ،اواخر هفته قبل تصمیم نهایی گرفته شد و
از این هفته قیمت گذاری اصالح خواهد شد.
این در حالی است که شرایط فعلی ،فضایی را فراهم کرده
است که نه تنها این رانت های خودساخته و بی مورد حذف
شــود بلکه نظام وارونه توزیع یارانه های انرژی در ســطوح
باالیی قابل اصالح است .توضیح این که ،اکنون که شرکت
های بزرگ پتروشــیمی ،پاالیشــی ،فوالدی و سیمانی ،از
محل رشــد نرخ ها ســودآوری جدی دارنــد ،بهترین زمان
برای آزادسازی نرخ فروش سوخت و انرژی به این شرکت
هاست .بسیاری از شرکت ها حاضرند در ازای آزادسازی
قیمت های فروش ،نرخ مواد اولیه و سوخت (از جمله گاز،
برق و مشتقات نفتی) را آزاد بپردازند و از یارانه خود صرف
نظر کنند .نکته مهم این اســت که آزادســازی نرخ فروش
محصوالت این شرکت ها ( بر مبنای نرخ بازار ثانویه و بدون
سقف قیمتی) در شرایط فعلی هیچ آثار تورمی هم نخواهد
داشت چرا که نرخ ها در بازار ،کم و بیش ،با دالر باالی 10
هزار تومان تطبیق داده شــده اســت .نتیجه بســیار ساده
اســت؛ تبدیل تهدید و معضل چندین ســاله به یک فرصت
منفی تخصیصی و رفاهی.
بزرگ با کمترین عوارض و آثار
ِ
اما موضوع به این جا ختم نمی شود ،موضوعات محصوالت

پایه (فوالد و پتروشیمی و محصوالت فرعی پاالیشی) حل
شده و امید است که دولت جسارت به خرج دهد و همزمان
با آزادسازی قیمت های محصوالت مختلف ،نرخ سوخت
و خوراک آن ها را هم آزاد کند .موضوعی که تاکنون به جز
یک اشــاره مبهم درباره صنعت فــوالد ،در صنایع دیگر ،به
رغم مطالبات بسیار ،موردتوجه نیست .اگرچه امیدواریم
که از این فرصت برای این موضوع اســتفاده شــود .توصیه
دیگر درباره اصالح نظام رانت زای یارانه ای ،درباره یارانه
هایی است که به جای توزیع بین اقشار ضعیف و متوسط ،به
صورت یارانه ارزی ( با اختصاص دالر ترجیحی) در اقتصاد
تزریق می شود و بستری برای رانت خواری و انحراف منابع
ایجاد می کند.
به بیان دیگر ،دولت به منظور حمایت از مردم و به خصوص
اقشار متوسط و ضعیف ،یارانه هایی در ابتدای زنجیره (در
قالــب دالر  4200تومانی بــرای برخی اقــام) توزیع می
کند که تضمین جدی برای رسیدن این یارانه ها به انتهای
زنجیره (مصــرف کنندگان نهایــی) وجود نــدارد .توصیه
نهایی این اســت که دولــت در فضای کنونــی ،به خصوص
به اتکای زیرســاخت هــای ایجادشــده در وزارت کار برای
اعطای یارانه نقــدی (مخصوص خرید اقالم مشــخص) به
اقشــار هدف ،می تواند این توزیع وارونه یارانــه ( بخوانید
رانت) را هم متوقف و به بهترین نحو از اقشار هدف در برابر
گرانی ها حمایت کند و البته رانت ها را هم از میان ببرد.
البته این موضوع سوم ،به دلیل حساسیت ،نیازمند کسب
اطمینان از ســامانه های وزارت رفاه است؛ توزیع یارانه در
انتهای زنجیره اگرچه انحرافات را به حداقل می رساند اما
باید معضالت اجرایی ،زیرساخت های الزم برای شناسایی
و تخصیــص درســت و همچنین مســائل مربوط بــه توزیع
آبرومندانه منابع در نظر گرفته شــود .وزارت کار به تازگی
چندین بار برای این موضوع اعالم آمادگی کرده است و با
توجه به تجربه ای که درباره توزیع اقالم برای اقشار ضعیف
از طریق کارت الکترونیک دارد ،به نظر می رسد می توان به
این موضوع اعتماد و مشکالت احتمالی بعدی را در مسیر
اجرا برطرف کرد.
خالصه ســه توصیه مشــخص وجــود دارد کــه بــا توجه به
تجربیات چند مــاه گذشــته ،نه تنهــا عوارض کمــی برای
اقتصاد دارد بلکه انتظار می رود پذیرش عمومی گسترده
ای هم از آن ها بشــود  – 1 :یارانه های انــرژی و مواد اولیه
صنایع بزرگ (حداقل پتروشیمی و فوالد) که با رشد ارز ،به
یک باره با جهش سود مواجه شده اند حذف شود -2 .یارانه
های توزیعی (ادعایی) بــرای حمایت از اقــام  25گانه با
تخصیص ارز  4200تومانی ،قطع و مبالغ به صورت نقدی
یا کوپن الکترونیک برای خرید اقالم مشخص ( و با کاهش
پلکانــی مبلغ و گروه های هــدف ،با گذر از شــرایط تالطم
فعلی) و بر اســاس اولویــت گروه هــای مختلــف پرداخت
شــود – 3 .در نهایت با توجه به سرعت سرســام آور قاچاق
ســوخت به علت رشــد نرخ ارز ،این توزیع رانتــی یارانه نیز
با لحــاظ مالحظات اقتصــادی و اجتماعی اصالح شــده و
حتی االمکان از تبدیل شدن یارانه مردم به رانت برای عده
ای (قاچاقچیان و پرمصــرف ها و البته خودروســازانی که
خودروی کم کیفیت می سازند) جلوگیری شود .طبیعتا در
مورد سوم ،در کنار پرداخت های انتقالی ،برای جلوگیری
از آثار تورمی احتمالــی ،نیاز به قیمت گــذاری پلکانی هم
وجود دارد که زیرساخت آن فراهم است.
با وجود اجماع کــم نظیر درباره ایــن موضوعات در فضای
فعلی کشور ،اما ،دولت نگران تنها دستاورد اقتصادی چند
سال اخیر خود یعنی تورم است! برای یادآوری ،هم اکنون
چیزی از این دســتاورد باقی نمانده اســت و پیشنهادهای
سه گانه فوق ،آســیب معنادار بیشــتری به آن نخواهد زد.
چنان چه تجربه حذف قیمت گذاری دستوری محصوالت
فوالدی و فلزات رنگی ایــن موضوع را در همیــن ماه های
اخیر اثبات کرد .در حالــت بدبینانه ،حتی اگر «عدد تورم»
به مقدار معناداری رشد کند ،قطعا رفاه نهایی خانوارهای
ایرانی ،بیــش از این تورم رشــد خواهــد کرد.بنابراین اگر
عزمی باشــد ،تهدیــد پیــش رو ،می توانــد به یــک فرصت
مناســب برای جراحی یکی از غده های ســرطانی کشور،
یعنی توزیع رانتی و غیرموثر هــزاران میلیارد تومان یارانه
در اقتصاد کشور ،تبدیل شود  .

رسا -آیت ا ...سید محمد سعیدی امام جمعه قم با بیان این که قرآن می فرماید ،هدف اصلی کفار این است که می خواهند مؤمنان را کافر
کنند ،افزود :سران آمریکا که خواهان مذاکره هستند جز مکر و نیرنگ رهاوردی ندارند ،مردم انتظار دارند مسئوالن با عزت و اقتدار در مجامع
جهانی شرکت کنند و در دام کفار نیرنگ باز قرار نگیرند.

همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور برگزار شد

نذر شیرخواره کربال

شــانزدهمین همایــش شــیرخوارگان حســینی (ع) از
ساعات ابتدایی روز گذشته با حضور کودکان شیرخواره
که در آغوش مادران آرام گرفته بودند ،در بیش از 5300
نقطه کشور و در  41کشور خارجی برگزار شد.
ایــن همایــش با یــاد حضــرت علــی اصغــر ،شــیرخواره
حضــرت سیدالشــهدا (ع) هر ســال در نخســتین جمعه
دهه اول محرم برگزار می شــود و عاشــقان حضرت امام
حسین (ع) شــهادت مظلومانه طفل شیرخواره حضرت
را گرامــی می دارنــد .مــادران در این مراســم بــا قرائت
نذرنامهای فرزندشــان را نذر قیــام صاحبالزمان(عج)
میکننــد .ذکــر مصیبــت اباعبــدا ...و یــاران باوفایش،
حضــرت علیاصغــر(ع) و مــادر گرامی ایشــان حضرت

رباب(س)  ،ســخنرانی و گهواره گردانی و مرثیه سرایی
از دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم در سراســر کشــور
بود .مراسم شیرخوارگان حســینی عالوه بر  41کشور
دنیــا ،در ایران و در پنج هــزار و  ۳۰۰نقطه شــامل بقاع
متبرک امامــزادگان ،مصالهای نماز جمعه و مســاجد،
حسینیهها ،تکایا و مراکز منتخب در استانهای مختلف
برگزار شد .این مراســم در حرم مطهر امام رضا (ع) و در
صحن جامع رضوی همزمان با نقاط دیگر کشــور برگزار
شد  .مشروح گزارش همایش شیر خوارگان حسینی در
حرم مطهر رضوی در صفحه  5روزنامه خراسان رضوی یا
در سایت روزنامه خراسان به نشانی khorasannews.
 comقابل دسترس است.

مدیرکل ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان خبر داد:

اجرای طرح آزمایشی برای مقابله با ریزگردها از امروز
ذوالفقاری -طرح آزمایشی مالچ پاشی جدید برای اولین
بار و برای مقابله بــا ریزگردها از امروز در سیســتان اجرا
می شود .مدیرکل ســتاد بحران اســتانداری سیستان و
بلوچســتان به خبرنگار مــا گفت :بــا توجه به ایــن که در
منطقه سیستان همیشه شــاهد توفان هستیم و طی سه
روز گذشته دوباره شدت آن افزایش پیدا کرد برنامه هایی
در دست اجراســت که از جمله آن می توان به طرح مالچ
پاشی اشاره کرد« .شهنوازی» افزود :این طرح از امروز به
صورت آزمایشی با حضور نیروهای حفاظت محیط زیست
و منابع طبیعی در زهک اجرایی می شود .این مالچ ،نفتی
نیست ،بلکه از جلبک ساخته شده است و گیاه در آن می
روید .وی ادامه داد :استاندار به منظور جذب اعتبار برای
مقابله بــا ریزگردها ،نامه ای برای رئیس جمهور ارســال
کرد که دکتــر روحانی نیز موضــوع را به رئیس ســازمان
برنامه بودجه کشــور برای پیگیــری ابالغ کرد تــا در این
باره اقدام شود.
▪غلظت غبار در سیستان؛  15برابر حالت مجاز

کارشناس اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز
به خبرنگار ما گفت :از چهارشنبه گذشته وزش باد شدید

در شمال استان ســبب توفان گرد و خاک و کاهش شدید
دید شد .پنج شنبه ،بیشینه ســرعت وزش باد در ایستگاه
زابل بــه  101و زهک  72کیلومتر بر ســاعت و کمینه دید
در ایســتگاه فرودگاهی زابل به دو هــزار متر و زهک 400
متر رسید ،بیشــینه غلظت گرد و غبار در فرودگاه زابل نیز
دو هزار و  207میکرو گرم بر متر مکعب یعنی  15برابر حد
مجاز و روز گذشته 864میکرو گرم بر متر مکعب ،پنج برابر
حالت مجاز گزارش شد« .رضا آزادمنش» افزود :تا اواسط
وقتامروزدرشهرهایشمالیاستانوزشبادشدیدوگرد
وخاکتداومداردودرنقاطمستعدسببتوفانگردوخاک
و کاهش شدید دید می شود .جاده های مواصالتی زابل-
نهبنــدان ،زاهدان -نهبنــدان و زاهدان -زابل بیشــترین
کاهش دید را خواهد داشت .وی ادامه داد :طی این مدت
عالوهبرنفوذگردوغباربهنواحیمرکزی،مرزشرقیونیمه
جنوبی استان ،وزش باد با شدت کمتر نسبت به شهرهای
شمالی در برخی نقاط به خیزش گرد و خاک و کاهش دید
در این مناطق منجر می شود .وی ادامه داد :بعد از ظهر از
شدت وزش باد در شهرهای شمالی کاسته می شود ،صبح
هادرایننواحیوزشبادمتوسطتابهنسبتشدیدوبرخی
نقاط گرد و خاک پیش بینی می شود.

تشییعباشکوه پیکرمطهر ۱۳۵شهیدگمنامدرتهران
هادی محمدی  -همزمان با ســومین روز از مــاه محرم و
عزای ســید الشــهدا(ع)  ،هزاران نفر از مردم قدرشناس
تهران ،پیکرهای پــاک  ۱۳۵شــهید دوران دفاع مقدس
را از مقابل دانشــگاه تهران به ســمت معراج شهدا تشییع
کردند.گزارشخراسانحاکیاست،اینشهدارزمندگان
گمنامــی بودند کــه پــس از ســالها از مناطــق عملیاتی
شــلمچه ،مجنون،کربالی  ،۵والفجر  ،۸والفجر  ،۱فکه،

شرهانی ،جزیره بوارین ،نفت شهرو سومار تفحص شدند
که از میان آنان تاکنون  ۱۷شــهید شناســایی شدند  .در
این مراسم باشکوه که با سخنان حجت االسالم ابوترابی
امام جمعه موقت تهران و مدیحه سرایی حاج محمدرضا
طاهری آغاز شــد 135 ،شــهید گمنام تازه تفحص شــده
از مناطق جنگی دفاع مقدس همراه با ســینه زنی و نوحه
خوانی مداحان حسینی توسط مردم تشییع شدند .

اضافه شدن مرز خسروی برای تردد زائران اربعین

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :امسال عالوه
بر مرز شــلمچه ،چزابــه و مهــران ،در توافق نامه بــا عراق
مرز خســروی نیز اضافه شــده اســت .بــه گــزارش میزان
ذوالفقاری با بیان این که سال گذشته دو میلیون و 350
هزار گذرنامه برای زائران اربعین صادر شد ،افزود :تالش

می کنیم با سامان دهی و محاسبه مشکالت را به حداقل
برسانیم .ویادامهداد:امسالعالوهبرمرزشلمچه،چزابه
و مهران ،در توافق نامه با عراق مرز خسروی نیز اضافه شده
ادامه داد :ما منتظر فراهم شدن امکانات عراق و همچنین
قطعی شدن امنیت زائران از مرز خسروی و بغداد هستیم.
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رفعتوقیفخودروهایلیزینگیبدونپرداختبدهی!

خراسان رضوی

صفحه2

صعودنمایندهفوتبالاستانبا تکرارچندباره«یحییتایم»

خراسان رضوی

صفحه6

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چرا ثبت نام اینترنتی شرکت های ایران خودرو و سایپا
رانتی شده است و افراد عادی و عموم مردم موفق به
ثبت نام نمی شوند؟
••متاسفانه در برخی مواقع شــوری نــان ها بیش از
حد اســت .ایــن نبود تعادل و نظم قطعا به قیمت به
خطر افتادن سالمت بیماران قلبی ،فشار خون و ...
تمام می شود .همچنین سایر مواد افزودنی ویتامین
دار نباید کم یا زیاد بشود .لطفا مسئوالن محترم اتحادیه
نانوایان با جدیت ناظر و پیگیر این موارد باشند.
••آن دوس ــت عــزیــز کــه گفته بــود ب ــرای مددجویان
بهزیستی سبد کاال می دهند و این که برای بقیه مردم
یارانه این ماه دو برابر واریز می شود ،پس افرادی که
یارانه شان قطع شده چه؟!
••این همه ارز هشت هزار تومانی که دولت از صبح تا
شب توزیع می کنه ،این هموطنان ما چکار می کنند این
ها رو که باز قیمت اجناس تولیدی با قیمت ارز دالر دالل
ها و کف خیابان حساب می شه .چرا؟
••اگر اجناس گران شده چرا نان و بنزین و کرایه تاکسی
گــران نشده؟ پس عامل گرانی اجناس خــود مردم
هستند نه دولت!
••عمران و آبــادانــی زابــل زمانی اســت که مسئوالن
شهرستانی و بومی بر سرکار بیایند ان شاء ا ...چون
سطح دید و بینش وسیعی دارند.
•• به همت گرانی های اخیر و بیکاری و فقر ،بنده بچه ام
در بیمارستان موسی بن جعفر (ع) به دنیا آمده و به دلیل
نداشتنهزینهبیمارستانبچهرادربیمارستانگذاشتم
و آمدم .توان مرخص کردن بچه را ندارم .فکری به حال
قشر فقیر بکنید.
••وقتی مشتری ببینه تو مغازه محصول پر زرق و برق
خارجی نیست مجبور می شه ایرانی بخره اما متاسفانه
برعکسه اگه دولت به درد دل تولیدکننده گوش بده و
حمایت کنه ایران آباد می شه.
•• دعا می کنم اون دست های پشت پرده که باعث فلج
شدن اقتصاد شده قطع بشه.
••وقتی می شنوم یه کارگاه یا کارخانه تولیدی بسته
شده جگرم آتش می گیره چون کارگرهاش بیکار می
شن و فساد و تباهی بیشتر می شه .ان شاء ا ...رئیس
دولت آینده هم در خط شهید رجایی باشه.
••چهارشنبه  21شهریور در روزنامه خراسان نوشته
بود طبق مصوبه دریافت آبونمان خالف قانون است،
پس چرا قبض برق برای من آمده  2200تومان آبونمان
دارد؟!
••دولت که روزانه اون قدر هزینه می کنه برای همایش
های بی سرانجام و بی هدف آیا یه بار شده نماینده ای از
دولت با تولیدکننده های خرد و کالن همایش بذاره و به
مشکالت اون ها گوش بده؟
••باید از دستگاه قضایی ،سازمان تعزیرات کشوری و
سایر نهادهای مردمی که با محتکران و دانه درشت ها
به شدت و بدون تعارف برخورد می کنند ،تقدیر و تشکر
خالصانه کرد.
••لطفا از افزایش بی رویه و بی حساب و کتاب برخی
اقالم مانند رب گوجه فرنگی گزارش تهیه کنید .چرا
کارخانه ها  100درصد قیمت رب را افزایش داده اند!
کجای تولید رب به دالر مربوط است؟ تا دو ماه قبل
قیمت روی قوطی رب شش یا هفت هزار تومان بود که
اغلب فروشگاه ها با  40درصد تخفیف  4000تومان
می فروختند ولی االن قیمت انواع رب  12هزار تومان
است با  10درصد تخفیف!
••نقش رسانه باید رسوایی جنگ اقتصادی آمریکا با
ایران باشد که در جهت ممانعت از شکوفایی اقتصادی
کشور عزیزمان است .برخی رسانه ها به جای جنگ
رسانه ای با آمریکا از دولتمردان کاردان انتقاد می کنند
که درست نیست.
•• مشکالت مدیران کم توان از سال ها قبل ریشه دوانده
است .وقتی مدیری که توانایی ندارد با پارتی و بزن و ببند
وارد دستگاه دولت می شود عاقبت همین است .آمریکا
نخبگان را از سراسر دنیا جمع می کند و امتیاز می دهد
و برای توسعه کشورش سرمایه گذاری می کند ولی در
کشور ما پول و پارتی است.
••به عنوان یک ایثارگر ،درخواست می کنم درخصوص
منع به کارگیری بازنشستگان ،تبصره ها را بردارید
حتی در خصوص جانبازان تا جوانان به سامان برسند.
به خدا کسانی را می شناسم که با وجود مجروح شدن
دنبال جانبازی نرفتند .از جمله خودم .می گفتند با
خدا معامله کرده ایم.
••تمام فسادها از خصوصی سازی شروع شد.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• چطور شما با خراب کردن و سیاه نمایی رای جمع
کردی االن نمی شود؟ دالر چهار هزار رو 15هزار تومان
کردی طلبکار هم هستی؟
•• وقتی داد و فریاد می زنیم که عامل تمامی گرانی ها
خود خود دولت است حرف بی ربطی نزده ایم .بدبختی
بازار و گرانی ارز ،سکه ،طال و خودرو کاهش سود بانکی
بود که به دلیل نبود سوددهی از بانک به بازار سرازیر
شد و حاال هم که رئیس سازمان مالیاتی با اظهارنظر
ناآگاهانه خود مبنی بر مالیات بر سپرده همان چند تا
پیر زن را که چند میلیون در بانک گذاشته اند و سود می
گیرند ترغیب به برداشت سپرده و ورود به بازار می کند.
آقای روحانی بدبختی دولت شما وجود مدیران ناالیق
و غیراقتصادی است نه آمریکا.
••چـــرا نــمــایــنــدگــی هـــای ایـــــران خـــــودرو و سایپا
خودروهایشان را آزاد در سایت دیوار می فروشند؟
••از مخاطبان شما هستم .واژه سلبریتی که غربی است
در تیتر «سلبریتی ها علیه ذائقه کتاب خوانی مردم» در
صفحه ادب و هنر در این روزنامه قدیمی جای تعجب
دارد! باید واژگان فارسی را رواج بدهیم.
••چرا قوه قضاییه و نیروی انتظامی فکری برای خرید
و فروش آزاد دالر نمی کنند؟ آدم شرمش می شود از
جلوی بانک ملی مشهد رد بشود!
••امنیت و آسایش ملت حاصل خون شهیدان است.
پیشرفت امــروز و آینده کشور حاصل غیرت شهدای
گمنامی است که پدران و مادران شان حدود  30سال
انتظار و امید کشیده اند .در هر مسندی که هستیم
قدرشان را بدانیم.
•• جناب سردار غیب پرور ،خوب است نظرات شخصی
خود را راجع به اسطوره های ایران باستان از تریبون
عمومی که باعث تفرقه در جایگاه شهدا می شود بیان
نفرمایید.
••در این ایام محرم تو را به خدا به کسانی که چای و
نوشیدنی های داغ را داخــل لیوان و ظــروف یک بار
مصرف تهیه می کنند تذکر بدهید.
••در خبرها خواندم که بودجه مبارزه با اعتیاد دو برابر
شده است .پیشنهاد می کنم بودجه آموزش و پرورش
را هر چه می توانید کم کنید و بودجه مبارزه با اعتیاد را
 10برابر کنید .شاید مسئوالن ما با این کار آرام بگیرند!
•• مسئوالن در جواب مردم میگن همینه که هست! شما
انتخاب کردید .بابا ما رای دادیم که در رفاه باشیم ،ما
رای دادیم که گرانی نباشه ،طالق نباشه ،فساد نباشه
چرا مسئوالن با مردم یکرنگ نیستند؟! چرا مردم رو
درک نمی کنید؟
•• پنج شنبه بعد از مدت ها همسرم روزنامه خرید و
نشستیم به خوندن که چشمم به تیتر «تبعات زن دوم
گرفتن» افتاد که هم خنده ام گرفت از طرح سوال این
شخص و هم ناراحت شدم از این که با وجود این اقتصاد
خراب و تحریم ها و گرانی ها و  ...شما به چنین موضوعی
اشاره کرده اید .چرا به جای پاسخ گویی و دادن مشاوره
به چنین سواالت ،مطالبی درباره شغل هایی با هزینه
کم و سود باال چاپ و منتشر نمی کنید؟
••تو ایــن شلوغی ها دســت شــان درد نکنه که قیمت
اینترنت رو هم چند برابر کردند .تو شادیاشون جبران
کنیم!
••جانباز جنگ تحمیلی صعب العالج هستم 9 .بهمن
 96به روزنامه نوشتم که از بنیاد زنگ زدند رسیدگی
می کنیم ولی  10ماه می گذرد و خبری نشده .آیا کسی
هست به درد دل ما جانبازان رسیدگی کند؟ آیا باعث
تاسف نیست کسی که جنگ را ندیده یا سنش به جنگ
نمی خورد  50درصد دارد یا سفر کربال رفته شهید یا
جانباز بزنند؟!
•• 40سال راننده پایه یک بودم چون بازنشسته شدیم
کــارت سالمت و هوشمندمان باطل شــد ولــی چرا
راهنمایی و رانندگی گواهی نامه ما را تبدیل به پایه 2
می کند؟
••مردم همت کنند اگر ماشین نیاز ندارند نخرند االن
نمایندگی های سایپا کلی ماشین دارند که با شرایط
مختلف می فروشند پس ماشین هست چون قیمت
ها مشخص نیست دارند مردم را با قیمت های کذایی
دور می زنند.
•• رئیس جمهور خواستار بیان نقاط مثبت به مردم
براساس مستندات شده انــد .آقــای روحانی الزم به
ارائه مستندات نیست نقاط مثبت ،گرانی سرسام آور و
کمرشکنی است که گریبان همه را گرفته!
••کیفیت رادیو محرم خوب شد ممنون از پیگیری تان.
خداقوت رادیو محرمی ها.

CMYK

