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مرجعهای لرزان نرخ ارز

نرخ ارز امروز چند است؟ سکه چند شده؟ جست وجو برای
پاسخ به این سوالها باعث میشود که هر روز حداقل یک
بار قیمتها را یا از بقیه بپرسیم یا سریع موبایل مان را روشن
کنیم و سری به سایتها و کانالهای اعالم نرخ بزنیم .بعد از
آن ،با یک حساب دو دوتا چهارتای ساده تصمیم بگیریم که
مث ً
ال بعد از افزایش نرخ ها ،برویم بازار و بیشتر خرید کنیم،
سپردههای خودمان را تبدیل به ارز و طال کنیم یا این که در
هیچ یک از این حالت ها ،صرف ًا نگران داراییهایی شویم که
با تورم آب میشوند .البته عکس آن هم با رویهای معکوس
ممکن است اتفاق بیفتد.
اینکاررابقیههمانجاممیدهندوهمینهمهستکهفارغ
از این که چقدر اقتصاد ملی و منافع جمعی از این رفتارهای
ما صدمه میبیند ،هنگام مشــاهده رشــد روزافزون قیمت
ها ،صفهای خرید در فروشگاهها و بازار طال و ارز تشکیل
میشــود .طبیعی هم هســت .قاعدههای اقتصادی حکم
میکند که به هنــگام افزایــش قیمت ها ،مصــرف جلو و از
سوی دیگر فروش به تعویق بیفتد.
عیارسنجی تصمیم گیری این روزهای ما
اما بگذارید بــا ذکر چند ســوال ،به یک نکته ظریف اشــاره
کنیــم .از کجــا معلــوم آن نــرخ ارز و طالیی که منشــأ همه
تحرکات فوق شــد ،درســت بوده و هســت؟ آیا به ســوگند
ادعایی صاحب یک کانال در خصوص قیمت درســت بازار
واقع ًا اعتماد داریم؟ آیا این نرخها مطابق با همان بازار داللی
(با فرض پذیرش رسمیت آن) هســت؟ و در مرتبه باالتر ،آیا
هماهنگی بین این کانالهای اطالع رسانی رسمی واقع ًا
ما را قانع کرده است تا میانگینی از نرخهای آنها را مالک
عمل اقدام اقتصادی خود قرار دهیم؟
متاسفانه به نظر میرســد ،هم اکنون ،هیچ تضمینی برای
ایــن که پاســخ ســواالت فوق مثبــت باشــد ،وجود نــدارد.
کانالهای اطالع رســانی ،ســایتهای قیمتی ولو این که
بســیار عظیم باشــند مانند  TGJUهیچ کدام مورد اعتماد
نیســتند .نشــان به آن نشــان که هــم اینک گفته میشــود
ســکاندار یکی از همین ســایتهایی که مدت زیادی با نام
اتحادیه طال و جواهر تهران فعالیت میکرد و بعد از چندی،
نام اتحادیــه را از عنوان خود برداشــت ،در خارج از کشــور
اســت و از آن جا این ســایت را با همه امکانــات و تجهیزات
نرم افــزاری اش راهبری میکنــد .یا این کــه نرخهایی که
در کف بازار غیر رســمی اعالم و کشــف میشــود ،حاصل
فعل و انفعاالتی اســت کــه قطعــ ًا بخشــی از آن را میتوان
«بــازی دالالن و نرخهــای صــوری» نــام نهــاد و هــم اینک
شــگردهای آنان افشــا میشــود .اطالعات بیشــتر در این
زمینه را میتوانید در گزارش امروز صفحه  14در خصوص
پشت پرده سایتهای اعالم نرخ ارز که قریب به اتفاق ،منشأ
خارجی دارند مطالعه کنید .همین طور گزارش روز شنبه
این هفته در خصوص شــگردهای داللی دالالن برای نرخ
سازی در بازار ارز که نشــان میدهد چطور حتی نرخهای
ارز در صورت معامله واقعی ،باز میتوانند صوری باشــند!
شاهد دیگری بر این مدعاست.
خأل جدی اطالع رسانی موثق در بازار
با این شــرایط جهت اصلی انتقاد ،متوجه مسئوالن است.
هم اکنون خأل جدی که احساس میشود ،نه تنها نبود یک
مرجع قیمتی ،بلکه حداقل نبود یک مرجع اطالع رسانی
قیمتی اســت .به طوری کــه مردم با اســتناد بــه آن ،از نرخ
واقعی و معامله شده ارز و طال در بازار (چه رسمی و چه غیر
رسمی) مطلع شوند.
هم اکنون به رغم تاکید مســئوالن بانــک مرکزی بر اطالع
رسانی سریع و شفاف ،مراجع قیمتی این بانک اعم از وب
ســایت بانک مرکزی و سامانه ســنا به هیچ عنوان جایی در
اطالع یابی فعاالن بازار از نرخهای بــازار ندارد .باید توجه
داشــت که در شــرایط کنونی ،نیاز مردم و فعــاالن بازار به
اطالعات قیمت در بازار ،از مصرفی به تصمیم گیری برای
سرمایه گذاری تغییر کرده اســت .اکنون ابزارهای کنونی
رسمی،هیچیکچنینظرفیتیندارندوشایدیکیازدالیل
رواج گرفتن برخی ســایتهای قیمتی تاکنــون ،امکانات
آنها در این زمینه بوده است.
از سوی دیگر زمینه سازی برای پوشش قیمتهای واقعی
ولــو بازارهــای رســمی ،از دیگر مواردی اســت کــه به نظر
میرسد تدبیر مسئوالن بانک مرکزی برای اطالع رسانی
صحیح قیمتی را میطلبد.
نقش مردم در بروز این معضل چیست؟
از ســوی دیگر ،یــک پایه نرخهــای لــرزان بــازار ،برخی از
مردم هم هستند .آنها اوال به هر مرجع اطالعاتی اعتماد
میکنند و ثانی ًا با اطالعات کم از شرایط بازار و حداقلهای
دانش ســرمایه گذاری ،نظیر آن چه در بورس به کار گرفته
میشود ،اقدام به حضور در بازار در نقش یک سرمایه گذار
میکنند .نتیجه این اقدام هم رونق مراجع اطالع رســانی
غیر رسمی ،داغ شدن بازار دالالن و تقویت آن برای عالمت
دهی غیــر واقعی بــه اقتصاد را رقــم میزنــد .یعنی همین
وضعیتی که االن شاهد هستیم.
تکلیف بانک مرکزی و مردم
در پایان باید گفت که عبور از شرایط خاص این روزهای بازار
که در آن قیمتها بــر خالف متغیرهای واقعی ،از این ســو
به آن سو کشــیده میشــوند ،در درجه اول تدبیر مسئوالن
بانک مرکزی برای اطالع رسانی بهتر نرخها و ایجاد مرجع
قیمتــی را میطلبد .در درجــه دوم نیز تکلیف مــردم برای
ســرمایههای خرد ،پرهیز از رفتارهای هیجانــی با تکیه بر
اطالعات آنی و زودگذر بازار اســت .تجربه بازارهای مالی
تاکنون در دنیا نشان داده است که صرف ًا تکیه بر واقعیتها
میتواند ســود ســرمایه گذاران در بازارهای مالــی را رقم
بزند و رفتارهای هیجانی بدون منطق ،عمدتــ ًا راه به زیان
خواهند برد.
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مخاطبان روزنامه خراسان در استانهای خراسان شمالی
و خراسان جنوبی میتوانند مطلب مربوط به تیترذیل را
که در صفحه اول آمده است در شماره امروز روزنامه
خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به
نشانی  www.khorasannews.comمطالعه کنند.

کاهش منابع ،طعم و بوی آب مشهد
را تغییر داد
خراسان رضوی

صفحه4

رئیس قوه قضاییه در سخنانی مشــروح و مبسوط به «زندانی
کردن مردان بابت مهریه از سوی دستگاه قضایی» پاسخ داد.
به گــزارش میزان ،آیــت ا ...آملــی الریجانی روز گذشــته در
جلسه مســئوالن عالی قضایی تصریح کرد :برخی اشکاالت
دربــاره دســتگاه قضایی مطرح میشــود کــه وقتی از ســوی
علمای حوزوی به ویژه برخی مراجع معظم باشــد باید بیشتر
مورد عنایت قــرار گیرد ،زیرا میدانیم که اگــر از میان علمای
حوزه کســانی انتقــاد میکننــد ،نیت شــان اصــاح و بهبود
وضعیت اســت و هیچ شــائبهای از جهات دیگر وجــود ندارد.
به تازگی آیتا ...ناصر مکارم شــیرازی از مراجع عظام تقلید
با انتقاد از حبس جوانان بهخاطــر مهریه بابیان این که برخی
احکام صادرشــده درباره مهریه خندهدار اســت ،تاکید کرده
بود :دســتگاه قضایی باید مطابق احکام اسالمی باشد؛ چرا
عدهای برخالف احکام اسالمی زندانی میشوند؟
به گزارش میزان رئیس قوه قضاییه اظهار کرد :بنده معمو ًال از
پاســخ به این گونه انتقادات اجتناب میکنم تا خدای ناکرده
حاشــیهای برای دســتگاه قضایی و نظــام ایجاد نشــود ،زیرا
معتقدم مقصود ما حل مشکل است و نیازی به هیاهو نیست.
از طرفی اعتقاد دارم که کار دســتگاه قضایی باید تبیین شود
و به همین دلیل در پارهای از مــوارد که برخی فقهای بزرگوار
اشکاالتی را مطرح کردهاند از دادستان محترم کل خواستهام
که به محضر این بزرگواران برســند و برای رفــع ابهام به ارائه
توضیح بپردازند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سخنی از این مرجع بزرگوار تقلید
که گفته است «آخر دستگاه قضا باید مطابق اسالم باشد چرا
برخالف اسالم یک عده بروند زندان» یا این که گفتهاند «عیب
کار ما این است که حوزه از دســتگاه قضا جدا شده و هرکسی
برای خود تصمیمی میگیرد» یا فرمودهاند «دستگاه قضایی
ما احترام برایشان قائل ایم ،بنشــینند با حوزویان و مسائل را
حل کنند و بیخود مردم را به زندان نیندازند ،اما یک گوشهای
بنشــینند خودشــان بین خودشــان توافق بکننــد ،قابل حل
نیست» اظهار کرد :به محضر شریف ایشان عرض میکنم چرا
بهگونهایصحبتمیشودکهگوییمسئوالنقضاییوقضات
شریف از پس کوه قاف آمدهاند؟ ما هم از همین حوزهها آمده
ایم .بسیاری از مســئوالن عالی قضایی و قضات دستگاه قضا
از روحانیــون فاضل ،متدیــن و جلیل القــدر حوزهاند .قضات
متدین و فاضلی در قوه قضاییه فعالیت میکنند که انســان از
دقتها و تعبدشان به احکام اسالم و فتاوای فقها لذت میبرد.
بهضرسقاطععرضمیکنمقاضیعالیرتبهاینمیشناسم
که به احکام اسالمی یا فتاوای الزم االتباع فقهای عظام توجه
متعبد نباشد بنابراین این گونه تخطئه
نداشته باشد یا بدانها ّ
را به حق نمیدانم.
آیت ا ...آملی الریجانی با بیان این که گفته شــده اســت «چرا
زندانها را پر میکنیــد و به محض به اجرا گذاشــتن مهریه از
ســوی زنان ،مردان فور ًا به زنــدان میافتند؟» پاســخ داد :به
نظر میرسد این مطالب ناشی از خبرهای نادرست یا برخی
تصورات ناصحیح است .حوزویان عزیز و عموم مردم شایسته
اســت بدانند که ما در همین بــاره و برای حل این مشــکل چه
تالشهایی کــرده ایم .بنده برای پاســخ به ایــن اظهارات هم
متن سخنان ایشــان را خواندم و هم صوت آن را دوبار شنیدم
که البته متن منتشر شده تلطیف شده بود.
رئیس قوه قضاییــه ادامه داد :در خصوص ایــن که فرمودهاند
«قوه قضاییه فور ًا با به اجرا گذاشتن مهریه ،مردان را به زندان
میانــدازد» ،عــرض میکنم کــه این مطلــب قطع ًا نادرســت

دولت صربستان روز گذشته قانون «لغو روادید» برای ایرانیان را منحل کرد .صربستان که سال گذشته برای توسعه صنعت گردشگری خود این قانون را وضع کرده بود ،روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای
از لغو آن خبر داد .به گزارش ایلنا ،مقامهای صرب اعالم کردند به دلیل افزایش شمار مهاجران ایرانی که پس از سفر به صربستان به صورت غیرقانونی و برای دریافت پناهندگی به دیگر کشورهای
اروپایی سفر میکنند ،قانون لغو روادید برای ایرانیان را منحل میکند .وزیر کشور صربستان امروز در پارلمان این کشور گفت که تعدادی از ایرانیان از قانون معافیت روادید سوء استفاده میکنند.
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اســت ،زیرا رویه دادگاههای ما چیزی بر خالف قانون نیست
و قضات نیــز در ایــن زمینه قانون اصالح شــده نحــوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 94.4.16را اجرا میکنند .آیت
ا ...آملی الریجانی اضافه کرد :درجای دیگر گفتهاند دستگاه
قضایی میگوید تا وقتی اقســاط مهریه پرداخت نشده است
نباید نسبت به همسرش تمکین کند! در پاسخ عرض میکنم
آیا اساســ ًا دادگاه میتواند زوجه را به چنین امری الزام کند؟
آن چه در قانون آمده نیز این اســت که زوجه حق دارد تمکین
نکند ،نه این که ملزم به عدم تمکین است .رئیس قوه قضاییه با
اشاره به یکی دیگر از اظهارات این مرجع تقلید مبنی بر لزوم
تعدیل قیمت ســکه در صورت اختالف قیمت نامتعارف بر اثر
افزایش قیمت آن تصریح کرد :گفتهاند وقتی ســکه پنج برابر
میشــود ،چگونه باید مهریــه را پرداخت کــرد؟ گفتهاند ادله
منصرف از مواردی است که قیمت مهریه چند برابر میشود.
ســپس بیان کردند که اگر قیمت ســکه دو برابر شود متعارف
است ،اما در جایی که پنج برابر میشود نامتعارف است و باید
قیمت متعارف پرداخت شود.
آیت ا ...آملی الریجانی با بیان این که ظاهر ًا ایشان در این نظر
متفردند و ظاهر ادله هم با ایشــان موافق نیست ،اظهار کرد:
ّ
مقتضای فرمایش مشهور فقها این است که خود مهریه بر ذمه
یا عهده زوج (حسب مورد) قرار میگیرد و هیچ جا بحث تبدیل
آن به قیمت مهریه مطرح نشــده اســت مگر در مــوارد تلف در
اعیان و امثال آن که خارج از بحث فعلی اســت .بر این اساس
نمیتوان سکه را تبدیل به ریال کرد .فتوای این مرجع بزرگوار
از دو جهت ،شــاذ اســت؛ اول این کــه ظاهــر ًا مقتضای بحث
ایشان ،تبدیل مهر به وجه رایج است و دیگر آن که گفتهاند باید
قیمت آن تعدیل شود .کجا چنین سخنی از سوی فقها مطرح
شده و مســتند و مبنای چنین نظری چیســت؟ انصراف ادله
صرف ًا ادعایی است که نمیتوان آن را به این سهولت پذیرفت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این جمله آیت ا ...مکارم شیرازی
که برخی احکام دســتگاه قضا خنده دار است ،بابیان این که
از نظر ما چنین احکامی خنده دار نیســت ادامــه داد :قوانین
ما مبتنی بر فتاوای مشهور فقها و نظر امام راحل و مقام معظم
رهبری اســت و نمیتوان بر مبنای فتوای هرکس که صاحب
فتواســت عمل کنیم بنابراین نمیتوانیم بگوییــم این احکام
خالف اسالم است و همه فقها را به عمل بر خالف اسالم متهم
کنیم .وی با تبیینی مفصل و مبسوط به استدالالت و دیدگاه
فقهــا   درباره مهریــه افزود :بر همین اســاس از همــه بزرگان
میخواهم کــه برخی رویههــا را تغییــر دهند و اگــر در زمینه
عملکرد دســتگاه قضایی ابهامــی دارند بفرمایند تا کســانی
خدمت شــان شــرف یاب شــوند و توضیح دهند ،اما شایسته
نیست سخنانی را در سطح جامعه مطرح کنند که برای افکار
عمومی ذهنیتهایی را پدید آورد .در حالی که ما در راستای
همان اهداف عالی آن بزرگواران تالش میکنیم.

•• ســازمــان سنجش امــســال ظلم بــزرگــی در حق
داوطلبها کــرده است به این صــورت که در بحث
تکمیل ظرفیت این امتیاز را به خود شهرها دادند آنها
هم به طور دلخواه اقدام میکنند.
••چرا به بنزین هم یارانه میدهید مگر میخواهید
قیمت اش را باال ببرید؟!
••گزارشمعادلسازیخوباستامانهبههرقیمتی،
این گزارش یک طرفه و فاقد اعتبار علمی الزم است.
هرچند گزارش یک سویه و جانبدارانه است حداقل
از چند استاد برجسته زیست شناسی هم نظرسنجی
میکردید!
••زنده باد مرزبانان غیور ایران زمین ،ارتشیان جان
برکف ،روحت شادای دالور.
••خداوند بیامرزد آقای گزارشگر را .واقعا جایش خالی
است .خدا به خانواده محترم شان صبر عطا فرماید.
•• ایرانی ساکن آمریکا هستم و متاسفم از این که
اقلیتی داخل ایران در زمان دالر  20هزار تومانی
هنوز به غرب دلبستهاند!ای ملت بدانید که در آمریکا
دموکرا تها هم ترامپ را میهن پرست و قهرمان
تلقی میکنند و هر دو حزب خواهان ضعیف کردن
و تحقیر ایران با دو روش متفاوت هستند و در اصول
و اهداف باهم توافق دارند و فقط در روش رسیدن به
آن متفاوتاند .افسوس از وجود برخی عناصر غربزده
داخل ایران که به جای تکیه بر توان ملی چشم امید به
دشمن دارند.
••در گـــزارش خــود نوشته بــودیــد «هیلی کــه قبال
فرماندار ایالت کالیفرنیای جنوبی بود» ،باید بگویم
که کالیفرنیا ،شمال و جنوب نــدارد .کالیفرنیا یک
فرماندار دارد .روزتان خوش.
خراسان:باتشــکر از دقت نظر شما خواننده گرامی،
عبارت کارولینای جنوبی صحیح اســت که به اشتباه
کالیفرنیای جنوبی تایپ شده است.
••چرا به دام پزشکان جوان ،پروانه دار و خانه حتی در
مناطق دور دست نمیدهند؟
••اگر دولت در این چهارماه با مردم همکاری میکرد
مشکل گرانی به این گستردگی ادامه پیدا نمیکرد!
هنوز دیر نشده .به جای سبد کاال قیمت کاال را پایین
بیاورید و مبلغ را به حساب سرپرست خانوار بریزید.
خودشان خرید کنند تا ازدحام پیش نیاید.
•• چنین بــه نظر مـیرســد کــه صفحات مطبوعات
بسی ارزشمندتر از آن باشد که چند شماره صرف
موضوعات سخیف و بی ارزشی همچون دم اسبی و.
 ..بشود .مسائل و مشکالت کشور و مردم بسی فراتر
از این موضوعات سخیف و ضدارزشهای ارزشمند

ریگــی -خشــکی تــاالب هامون
و وزش توفــان شــن در منطقــه
سیستان امسال شرایط متفاوتی
نســبت به سالهای گذشــته پیدا
کرده است .یکی از این تفاوت ها،
وارد نشــدن آب بــه منطقــه و گذر
بادهــای شــدید از مــرز  120روز
است ،مشکل دیگر این که امسال
خانههــای بیشــتری و در مــدت
زمان زیادی زیر ماســههای ناشی
از توفــان مدفــون شــد کــه گاهی
برای ماســه روبی اقدام نمیشــد
و خود مــردم مجبور بــه انجام این
کار میشدند .در پی توفان شدید
هفته جاری نیز خانههای زیادی زیر خروارها خاک رفت اما به
گفته برخی ،با گذشت سه روز هنوز برای جمع آوری ماسهها
از کنار منازل مسکونی و جادهها اقدامی نشده است و باز هم
خود مردم دست به کار شــدهاند .یکی از اهالی بخش قرقری
به خبرنگار ما میگوید :امسال یکی از سختترین سالهای
عمر  70سالهام را سپری میکنم ،چرا که مدت بادهای شدید
در منطقه افزایش یافته و خانههای زیادی زیر خروارها ماسه
مدفون و این موضوع ســبب شده اســت تعداد زیادی از مردم
به مناطق خارج از سیستان یا اســتان مهاجرت کنند« .ارباب
زهی» ادامه میدهد :در مواردی کمکهای مسئوالن شهری
هم برای جمع آوری ماسهها با تاخیر انجام میشود که البته به
قول خودشــان دلیل آن کمبود تجهیزات الزم و ماشین آالت
ماســه روب و خرابی تعدادی از این ماشــین هاســت .یکی از
اهالیروستایمالعلینیزمیگوید:همیشهتوفانهایشدید
و جمع شدن ماسه و شــن اطراف خانه که گاهی ارتفاع آن به

جوابیه شرکت رجا:
احترامــا بــا عنایــت بــه چــاپ مطلبــی در تاریــخ
 1397.7.10شماره 19928در ستون حرف مردم
با عنوان «نارضایتی مسافر قطار بندرعباس به مشهد
از شرکت رجا» توضیحات ذیل ارسال میشود :قطار
بندرعباس – مشهد تحت مالکیت شرکت رجا نبوده و
درباره خدمات قطار مسئولیتی بر عهده این شرکت
نیســت .در شــرکت رجــا ،آموزشهــای اولیــه امداد
پزشکی به مهمان داران داده شده و جعبه کمکهای
اولیه نیز درهمه قطارها موجود است .در صورت حاد
بودن سالمتی مسافر یا بیمار حادثه دیده ،رئیس قطار
در اولین ایســتگاه برای اعزام مســافر با آمبوالنس به
مراکز درمانی هماهنگی الزم را به عمل خواهد آورد.
برات ا ...صمدی ،مدیرکل دفتر مدیرعامل
روابط عمومی و امور بینالملل
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قاچاق  20لیتر بنزین از ایران چقدر سود دارد؟

چند متر میرسد ســاکنان را در خانهها محبوس میکند ،به
طوری که تا مدت زیادی قادر به بیرون آمدن نیستند« .پیری»
ادامه میدهد :جمع آوری ماسهها و شــنهای روان از مقابل
منازل و جادهها توســط خود مردم انجام میشــود ،نیروهای
امدادی راهــداری اقدامهایــی میکنند اما گاهــی با تاخیر.
مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری هم میگوید :به طور
معمول پس از فرو کش کردن هر توفان ،ستاد بحران استان با
گزارشهایی که از میزان خســارتها و مشکالت ایجاد شده
در مناطق آســیب دیده اعالم میشود به ســرعت برای کمک
رسانی دستورهای الزم را میدهد« .عبدالرحمن شهنوازی»
افزود :پس از آخرین توفان در سیســتان که  15و  16مهر ماه
رخ داد ،هنوز گزارشــی از فرمانداران و اقدامهای آنها برای
جمع آوری ماســه و شــنها که منازل مردم را پوشانده باشد،
به ما نرسیده است .به محض دریافت ،اقدامهای بعدی انجام
میشود.

نامه انتقادی وزیر نیرو درباره آبهای ژرف به رئیس جمهور

خبرگــزاری فارس دیــروز در خبــری آورد :در حالی که بحث
اکتشــاف و اســتفاده از آبهــای ژرف ایــن روزهــا منتقدان و
موافقان زیــادی دارد ،اردکانیان وزیر نیــرو نامهای   انتقادی
در این خصوص به رئیس جمهور نوشت   .منتقدان و موافقان
اکتشــاف آبهای ژرف این روزهــا منتظر هســتند که نتیجه
اکتشافازعمق ۲۲۰۰متریدرمنطقهسیستانوبلوچستان
مشخصواعالمعمومیشودتاببینندآیاایناکتشافبهنتیجه
مطلوبی رسیده است و آیا گمانهزنیها درباره این منابع آبی،
رنگ واقعیت به خود میگیرد یا نه.
بنابرایــن گــزارش ،ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فناوری
رئیسجمهور در ســفر تیرماه ســال  ٩٦به اســتان سیستان
و بلوچســتان گفتــه بود«:معاونــت علمــی و فناوری ریاســت
جمهوری آمادگی دارد با ارائه ایدهها و فکرهای نو به اســتان
سیســتان و بلوچســتان در زمینه آبهای ژرف و جلوگیری از
تبخیر آب یاری رســاند .آبهــای ژرف آن دســته از منابع آبی
هســتند که تجدیدپذیرند و به هیچ عنوان مخاطرات زیســت

اسالمی است .به مطبوعات ارج نهید .با تشکر.
•• تــعــداد بــســیــاری از مـــردم ک ــارته ــای سوخت
رودورانداختند .حاال میخوان کارت سوخت رو در
مسیر بازگشت بذارن .برای گرفتن پول از مردم چه
کارهایی که نمیکنند!
••به نظر شما این حرام نیست که کانون قلم چی در
ابتدا یک قیمتی میگوید ولی در ادامه به بهانههای
دیگر مبالغی از والدین بچهها میگیرد؟
••معاونت درمــان نیروی انتظامی در شــروع هفته
نیروی انتظامی به طمع کسب درآمد بیشتر و به بهانه
 10ساله شدن گواهی نامههای رانندگی با حدود
 30نفر از پزشکانی که چندین سال همکاری صادقانه
داشتند فسخ قـــرارداد کــرد و به هیچ درخواست
همکاری مجددی پاسخ نمیدهد!
••چرا مسئوالن وزارت رفاه بی دلیل حقو قاندک
بازنشستههای تامین اجتماعی را هر ماه از ماه قبل
کمتر واریز میکنند؟
••چرا عناوین منفی در رسانهها وجراید و روزنامهها به
نسبت اخبار و عناوین مثبت بیشتر است؟!
••امیدوارم مسئوالن به فکر زندگی مردم باشند و
برگشت کارت سوخت واحتماال دونرخی شدن مجدد
بنزین ،موج جدید گرانی راه نیندازد.
••عشق واقعی باعث میشود شاهد شوهرکشی،
همسرکشی و وجود کودکان طالق نباشیم.
•• مگر همین چند وقــت پیش نمایندگان مجلس
تعطیالت تابستانی نرفتند؟ باز این تعطیالت یک
هفتگی برای چیست؟ در این مشکالت عدیده کشور
واقعا جای تاسف دارد!
••با این تورم و گرانی بی پایان بازنشستههای فرهنگی
با حقوق دو میلیون تومان چه کنند؟
•• صفحه خراسان قدیم واقعا عالیه .لبخند به لب
مینشونه و آدم را آرام میکنه .تبلیغات اسمها حتی
نوشتههای روان و بسیار ساده .واقعا متشکرم .من
متولد  1340هستم.
••بنده مدتی است که بیکارم ،بیمه تامین اجتماعی
ندارم و درآمدی هم ندارم و تحت پوشش هیچ نهاد
حمایتی مثل کمیته ام ــداد و بهزیستی نیستم.
میخواهم بدانم با این تورم فزاینده به بنده و امثال
بنده چطور طرحهای حمایتی تعلق میگیرد؟
•• با مدیریتی که از  10تا گورخر پنج تا شو به کشتن
میده چه کار باید کرد؟
••واقعا از فوت دانش آموز بی گناه کرمانشاهی بر
اثر ریــزش دیــوار مدرسه متاثر شدم و از طرفی هم
متاسفم برای مسئوالن مدرسه مذکور که نتوانسته یا

نخواستهاند مشکل به این سادگی را رفع کنند!
••خواهشمندم هرچه زودتر مشکالت ورزشگاه آزادی
را رفع کنید تا تیم محبوب مان بتواند اگر به فینال آسیا
برود در آزادی بازی کند.
••پیشنهاد میکنم خودروسازان تولیدات خودشان
را صادر کنند و دولت واردات خودرو را آزاد کند تا
هم مشکل آلودگی هوا و هم مشکل بنزین حل شود.
••چرا دولت با خرید دالر به قیمت  10هزار تومان از
ارزان شدن دالر جلوگیری میکند؟
••هفته نیروی انتظامی بر تالشگران عرصه امنیت و
آرامش مبارک .موفق و پیروز باشید.
••به بعضی از آرایشگا ههای زنانه که در خانه کار
میکنند و تابلو ندارند چرا اجازه فعالیت میدهند
و چراجریمه نمیشوند؟ ایــن آرایشگا هها گــران
میگیرند و از مالیات هم فرار میکنند .چرا برخورد
نمیشود و نظارتی نیست؟
••چرا برای بازسازی صحنه جرم ،قاضی و اطرافیان
شان با کفش روی فرش میروند که منظره بدی دارد؟
خانواده در آن خانه زندگی میکند.
•• من بیماری برص دارم .میخواستم از کارگردان
فیلم مختار گله کنم ما که این بیماری را داریم و شمر
هم این مشکل را داشته این قدر در فیلم مختار از این
بیماری گفتند که من افسردگی گرفتم .حاال همه فکر
میکنند هرکس که برص دارد از نسل.. .
••عجب روزگـــاری شــده کــه دی ــوان عــدالــت اداری
آبونمان تلفن ثابت را حــذف کــرده امــا مدیرعامل
مخابرات تهدید کرده اگر آبونمان برنگردد تعرفهها
را اضافه میکنیم!

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

روزنامه خراسان

خسارتهای سنگین توفان
حرفهای متناقض آسیب دیدگان و مسئوالن

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

محیطــی ایجاد نمیکننــد و در چرخــه هیدرولوژی شــرکت
دارند ،از نظر شیمیایی کیفیت مناســبی دارند و از نظر عمق
نیز بهره برداری از آنها اقتصادی است».
در طرف مقابل منتقدان بر این باور هستند که حتی اگر پروژه
آبهای ژرف در سیســتان و بلوچســتان به نتیجه برسد و آب
استخراج شده قابلیت شرب داشته باشد ،باید دید که با آن آب
چه محصوالتی کشت خواهد شد و آیا کشت این محصوالت با
هزینه استخراج این آب اقتصادی خواهد بود یا نه؟
اما ایــن اختالف نظر کارشناســی به تازگــی وارد بعد دیگری
شده و به اختالف نظر سازمانی تبدیل شــده است.چنان که
اردکانیان وزیر نیرو در نامهای انتقادی خطاب به رئیسجمهور
بــه ورود برخــی ســازمانها و نهادهــای غیرمرتبــط به بحث
آبهای ژرف اعتراض کرده است.
طبــق ایــن خبــر ،اردکانیــان در ایــن نامــه نوشــته اســت که
دخالتهای هر ســازمانی از روی دلســوزی در بحث آبهای
ژرف جز خرابکاری ،نتیجه دیگری نخواهد داشت.

به تازگی تصویری منتشر شده که درآمد قاچاق
فقط  20لیتر بنزین را به کشورهای همسایه
حساب کرده است .زیر این تصویر در نتیجه گیری
آمده که قیمت دالر آزاد حدود  14هزارتومان در
نظر گرفته شده اما قاچاق سوخت حتی با در نظر
گرفتن دالر  4200تومانی هم ســودآور است!
کاربری در اینباره نوشته« :تا زمانی که یارانه
فــراوان وبیهدف برای انرژی در ایران پرداخت
میشه اگر شما تمام مرز را هم سیم خاردار ببندید
قاچاق سوخت انجام خواهد شد ».
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ادعــای عجیب توافق روحانی و امیرقطر برای
قهرمانی پرسپولیس

به تازگی تــعــدادی از پیجهای اینستاگرامی و
کانا لهای طرفداری استقالل به توافق عجیب
روحانی با امیرقطر برای قهرمانی پرسپولیس در
آسیا اشاره کردهاند .آنها در پستهایی نوشتهاند
که روحانی با دادن ورزشگاه به قطر بــرای جام
جهانی  2018و گازرسانی به تمام روستاهای
قــطــر ،قــول شکست الــســد و الدحیل در برابر
پرسپولیس را از آنها گرفته است! کاربری در این
باره نوشت« :زبان قاصره از وصف میزان متوهم این
طرفداران فوتبال! یک روز پرسپولیسیها از این
خبرهای الکی میدهند و یک روز استقاللی ها!».
کاربر دیگری نوشت« :البته گفته شده که روحانی
برای تخفیف جریمه طارمی با رئیس جمهور ترکیه
مذاکره کرد.

جنجال ناتمام فرخ نژاد!
ویــدئــوی گفتوگوی «فرخ
نژاد» با تی وی پالس منتشر
شدهکهمجریازاومیپرسد:
«بـــرای مـــردم ســوالــی پیش
آمده است .آنها میپرسند
زمانی که دالر دو یا سه هزارتومان بود ،فرخنژاد
بابت بازی در فیلمی  480میلیون تومان دستمزد
گرفته پس االن باید بیشتر از اینها درآمد داشته
باشد .»...فرخنژاد هم با عصبانیت میگوید« :من
هنوز هم برای آن ده هزار دالری که ماهیانه باید
برای خانوادهام بفرستم ،ماندهام! من پسری دارم
که دوستش دارم ...یک میلیون و  400هزارکه
هیچ ،جمعیت ایران  80میلیون است .میخواهم
این 80میلیون ایرانی نباشد اما خم به ابروی پسرم
نیاید»!...کاربریدرواکنشبهصحبتهایفرخنژاد
نوشته« :معلوم نیست یک بازیگر چرا اینقدر موج
ســواری میکنه؟ من یک پسر دارم که با هشت
میلیارد آدم عوضش نمیکنم .اما با اشتیاق جانم را
درراهاعتقاداتممیدمومیخوامپسرمهماینطوری
باشه ».البته علی علیزاده هم که اخیرا با فرخ نژاد
دچار چالش شده بود ،در مطلبی نوشته« :چهل
سال پیش در ایران انقالبی رخ داد که مردم در آن
احساس کردند یک خانواده بزرگ هستند .مردم
طی هشت سال جنگ فرزندان خودشان را فدا و
قربانیامنیتشانکردندوحتیتروریسماقتصادی
آمریکا را هم تحمل کردند اما تن به فساد و خوردن
حقبقیه 80میلیونندادند.حاالسلبریتیمعروف
اینکشوربهآنهامیگویدیکتارمویفرزندشرابا
 80میلیونایرانیهمعوضنمیکند!یعنیمنفعت
خودوخانوادهاشرابهمنفعتملیترجیحمیدهد.
فقط یک لحظه تصور کنید همه  80میلیون مثل
فرخنژادفکرکنند.درآنصورتسوریهشدنخیلی
دور از دست نخواهد بود!» کاربر دیگری نوشته« :به
نظر میرسه این ویدئو تقطیع شده باشه .شاید هم
منظورش چیز دیگری بوده،چون گویا داره درباره
فالورهای اینستاگرامش صحبت میکنه نباید
براساساینفیلمقضاوتکرد».

خاطره جالب بهرام شفیع

دیـــروز ویــدئــویــی دســت به
دست شد که مرحوم شفیع
خاطره جالبی از دیدار کره
جنوبی و ژاپن تعریف میکند
و م ـیگــویــد« :آن قدیمها
بعضی وقتها اطالعات همراه تصاویر نداشتیم.
مثال یک بار برای بازیهای آسیایی یکدفعه تصویر
آمد اما هیچ اطالعاتی از بازی نداشتیم .من فقط
از روی پرچم فهمیدم که یک تیم ،کره و یک تیم
هم ژاپن است و تصمیم گرفتم که خودم برای هر
بازیکن اسمی بگذارم .مثال گفتم کیم جونگ ایل
از کره و !...بعد همان نامها را هم فراموش کردم
و دوباره نامهای دیگری نوشتم و تا آخر همانها را
استفاده کــردم »!...کاربری نوشته« :افسوس که
دیدار دوبارهای در کار نیست بدرود مجری پرشور!»
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عشق بی پایان به خدمت!

طی یکی دو روز گذشته یک خبرگزاری مطلبی
منتشر کرد که فضای مجازی را هم ترکاند .در این
خبرازقولقاضیزادههاشمی،نمایندهمجلسآمده:
«یکی از معاونین وزرا  600میلیون به یک صندوق
تامین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی اش را حذف
کند .»...کاربری به شوخی نوشته « :عشق بی پایان
خدمت به مردم واقعا هزینه بــرداره!» کاربر دیگری
نوشته«:بهنظرمبایداینجوریآدمهاییرودادگاهی
کنن!» کاربر دیگری هم نوشته« :ببین یک معاون تا
االن چجوری کاسبی کرده که حاضره  600میلیون
بدهکهبازهمبمونه».کاربردیگریهمنوشته«:بعضی
از جاها حاضرن پول بدن تا از فشار کاری خالص و
بازنشست بشن .اینجا چقدر تفاوت داره!»
CMYK

