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رودربایستی دولت
با اصالحات ضدتحریمی
چندروزیازآغازدورجدیدتحریمهایآمریکاعلیهکشورمانمیگذرد
واوضاعاقتصادیدراینچندروز،آرامبودهوتکانخاصنخوردهاست.
بازار ارز نوســانات چندانی ندارد و حتی دیروز نرخ هــا در بازار کاهش
داشــت .در بازار کاال کمبود خاصی مشــاهده نمی شــود و از تب و تاب
افزایش قیمت ها در ماه های گذشته کاســته شده است .مردم هم این
روزها با اشاره به این اوضاع آرام ،این طور نتیجه می گیرند که گویا این
بار تحریم ها آن چنان که گفته می شــد ،نیســتند .خالصه این که وفق
افکارعمومی،همهایناوضاعچندروزهبرخالفتیپومحتوایتحریم
هاست.
اما به نظر می رســد نباید چندان به شــرایط موجود دلخــوش بود .این
دلخوشی نه از این بابت است که تصور کنیم دستگاه دیپلماسی کشور
تالشیبرایمقابلهسیاسیوحقوقیباتحریمهاانجامنمیدهد،یااین
که وزارت صمت از تامین کاالهای اساســی برای مردم حتی تا بیش از
یکسالعاجزاست،یااینکهبانکمرکزینمیتواندشرایطبازارارزرا
برای حتی ماه ها مدیریت کند و نه از این بابت که درآمد نفت ،حاال حاال
هاوبرایماههایمتمادیآنچناندستخوشتغییرزیادینخواهدشد.
اینهانهنقاطضعف،بلکهبهوضوحنقاطقوتفعلینظاماقتصادیما
بهشمارمیروند.
موضوعازآنجامتفاوتمیشودکهدرافقزمانیبلندمدتتر،آمریکایی
ها امید دارند به مرور درآمد نفتی کشور را محدود کنند ،تبادالت مالی
کشورباسیستمبانکیبینالمللیراقطعکنندو ازهمهابزارهابرایموثر
کردنهرچهبیشتراهدافومقاصدتحریمیخوداستفادهکنند.آنها
پیشتردرتجربهنگاریخودازنظامتحریمایراناینراتصریحکردهاندکه
نظامتحریمینهبرایجادشکافاقتصادی،بلکهبربهرهبرداریازشکاف
هایموجوداستواراست.
بنابراینبایدشرایطکنونیرابااینرویکردهاواقداماتسنجید.دراین
زمینه اگر چه اقدامات جاری دولت در ثبات بخشــی به شرایط موجود
قابلتقدیراستامامتاسفانهبایدگفتکهنسبتزیادیبابستهتحریمی
آمریکاییهاوبارویکردهایبلندمدتآنهاندارد.
در شــرایطی که چالش های اساســی اقتصاد ایران و مولفه های ثبات
اقتصاددربلندمدت،تحرکیفراترازاقداماتجاریرامیطلبد،مردم
در فضای آرام ولی ســاکن امروز ،همچنان از رســانه ها می بینند و می
شنوند که مســئوالن دولت ،حرف هایی کلی در خصوص برنامه های
ضدتحریمیمیزنند.
در این خصوص ،سطح ادبیات ضد تحریمی دولت ،عمدت ًا به این موارد
محدود می شــود که آمریکا نمی تواند صــادرات نفت ایــران را به صفر
برساند،ذخیرهکاالیاساسیکشوربهاندازهکافیتامیناستوذخایر
ارزیبانکمرکزیبهمقدارکافیوجوددارد وخالصهاینکهبایدچند
ماهیتحریمهاراتحملکنیمتاازایندورهعبورکنیم.
از سوی دیگر اقدامات دولت ،نیز حاوی پیام هایی ناهمسنگ با تحریم
هاســت .به عنوان مثال مردم می بینند در حوزه تدابیر ضد تحریمی
انرژی ،به رغم مصــرف زیاد و خالف قاعده بنزیــن در بین دهک های
درآمدی کشــور ،هنوز دولــت در پیچ و خــم بازگرداندن طــرح کارت
ســوخت اســت .یا در حوزه نظام بانکی ،به رغم این که امــروز بحران
نقدینگی به پاشنه آشــیل اقتصاد ،اشتغال ،رشــد و  ...اقتصاد ایران
تبدیل شــده ،اما حداقل بــه بهانه مقابلــه با تحریم ها ،هیچ سیاســت
اعالم شــده و مشــخصی به تناســب در پیش گرفته نمی شــود .حتی
 10سال است که الیحه و طرح اصالح نظام بانکی در دولت و مجلس
می چرخد ،امــا گویا دولت و مجلــس اهتمامی بر به فرجام رســاندن
این اصالح اساســی در اقتصاد ایران ندارند .بدتر از همه این که وزیر
اقتصاد،چندروزقبلودرنشستبامدیران،بیتوجهبههزارانساعت
کار کارشناسی بر اصالح نظام بانکی ،از آن ها خواست تعریف ،نگاه و
انتظارات خود را از موضوع «اصالح ســاختار نظام بانکی» ارائه و این
کار را از منظر حاکمیت و دســتگاه های دولتی مانند وزارت اقتصاد،
بانکمرکزیو...نیزانجامدهند!یعنیدوبارهفرایندتدوینطرحهای
اصالح نظام بانکی از ابتدا شروع شود.
در حوزه عدالت اقتصادی ،موضوع افزایش بهای دارایی های سرمایه
ای نظیر زمین و مســکن در اقتصاد نیز قصه پردرد دیگری است .شاید
بتوانمهمترینعاملتشدیدفاصلهطبقاتیدر 10سالاخیررامربوط
بهرهاشدگیسرمایههاازافزایشقیمتبدونکاریاایجادارزشافزوده
خواند .با این حال ،از دولت به عنوان مسئول سامان دادن به اقتصاد،
هیچ پیگیری موثری برای قانونی شدن ابزارهای مالیاتی مربوط دیده
نمی شــود و بیم آن می رود که خدای ناکرده و با یک شوک تورمی این
حوزهنیزمجدددردسرسازشود.
در حوزه رفاهی نیز به رغم این که سال هاســت تخصیص یارانه های
نقدی به همــه مــردم و حتی تخصیــص یارانه هــای پنهان بیشــتر به
قشــرهای برخوردارتر ،به مســئوالن برای سیاســت هــای اصالحی
عالمت می دهد ،اما مسئوالن کشور حتی در اوج تحریم های فعلی،
حاضرنیستندقدممشخصیبرایساماندادنبهآنونیزطبقهبندی
و شفافیت دهک های درآمدی بردارند .در این شرایط بسته حمایتی
دولت هم صرف ًا به غذا محدود شده که آن هم با تاخیر فراوان قرار است
اجرایی شود.
با این شــرایط وقتی دولت نقاط توجه در داخل کشــور را تنها به قبل از
تحریمهابازمیگرداندواینتضمینرامیدهدکهاوضاعبهشرایطبه
ظاهرعادیقبلازتحریمها(باهمهکاستیهایش)برمیگردد،اساس ًا
چه دلیلی دارد مردم از تحریم ها نگران باشند .غافل از این که تضمین
های دولت بدون اصالح ســاختارهای تحریم پذیر ،اگر هم به واقعیت
منتهیشود،بافشارودردوتبعاتبعض ًاجبرانناپذیربرقشرهایمردم
همراهخواهدبود.
باید گفــت «تعلل رودربایســتی گونــه» دولــت در پرداختن بــه اصالح
ســاختارهای اقتصادی حتی در شــرایط تحریمی کنونــی ،برخالف
واقعیات خارجی اقتصاد ایران اســت کــه بر ذهن و روان مــردم ،بدون
تعارف می نشیند .انتظار پنهان و ناگفته مردم در این وضعیت ،دمیدن
روح امید ،با برنامه های مشــخص اســت .در غیر این صــورت مقابله با
تحریمها،بهنحوسادهانگارانهایصرف ًابهحوزهبینالمللوزارتنفت
وحوزهارزیبانکمرکزیمحدودخواهدشدوحتیباگذرازتحریمها،
رنجمضاعفبیتدبیریهایداخلی،برچهرهمردمباقیخواهدماند.

دادستان تهران:اجرای حکم  10سال حبس یک قاضی
متخلف آغاز شد
دادســتان تهران از آغاز اجرای حکم یک قاضی محکوم به
رشوهخبرداد.بهگزارشمیزان،جعفریدولتآبادیدیروز
بامعرفییکیازقضاتمتخلفافزود:درپروندهایکهحدود
چند سال است در دادستانی تحت رسیدگی بوده ،ولی به
لحاظ گستردگی آن هفته گذشته به نتیجه رسید ،یکی از
قضاتدرتهرانبهنامحجتا...یازرلوبهاتهامرشوهبه10
سالحبسمحکومشد.ویهفتهگذشتهدستگیرواجرای
حکمآغازشدهاست.دادستانتهرانایناقدامرامصداقی
از تحقق وعده دســتگاه قضایــی مبنی بر نبــود تبعیض در

برخوردبافساد،دانست.ویدرپاسخبهسوالیدرخصوص
آخرینوضعیتجعبهسیاهپروندهبانکزنجانیگفت:این
پرونده اواخر هفته گذشــته به صدور کیفرخواست منجر و
به دادگاه ارسال شده اســت و امیدواریم به زودی در نوبت
محاکمهقرارگیرد.بهگزارشفارس،عباسجعفریدولت
آبادیدادستانتهراندرحاشیهنشستبارئیساتاقتعاون
افزود:اینپروندهاواخرهفتهگذشتهبهصدورکیفرخواست
منجر و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در
نوبتمحاکمهقرارگیرد.

در جمع طالب مدرسه علمیه نرجس مطرح شد

پاسخهایآیتا...علمالهدی دربارهتوئیتر CFT،ودههمحسنیه
آیت ا ...علم الهدی در دیدار روز گذشــته خــود با طالب و
استادانمدرسهعلمیهمکتبنرجسدرمحلاینمدرسه،
به ســواالت بانوان در حوزه هایــی از قبیل دیــدار آیت ا...
شبیریباسرانفتنه،مسئلههایCFTوهستهای،استفاده
ازدالر،فعالیتدرتوئیترومواردیازاینقبیلپاسخداد.به
گزارش خراسان ،آیت ا ...سید احمد علم الهدی نماینده
ولیفقیهدرخراسانرضویدرایندیداردرپاسخبهسوالی
در خصوص حل مشــکالت  CFTبه واســطه فقــه ،گفت:
در اســام تنها فقه وجود ندارد بلکه ما سیاســت ،اقتصاد،
فرهنگ و مســائل و علوم دیگری داریم و می توانیم در حل
مسائلازآنهانیزعالوهبرفقهاستفادهکنیم.مسئلهCFT
در ظاهر به دنبال منع تامین مالی تروریست است ،اسالم
نیز تامین مالی تروریســت را حرام می داند .وی افزود :اما
بطناینالیحهبامبانیدینیاسالمناسازگاراستچراکه
خداوند در قرآن گفته راهی برای کافران به سمت مومنان
قراردادهنشدهاست،پسهرچیزیکهباعثایجادچنین
راهی شود ،از نظر اسالم محکوم است ،تصویب این الیحه
باعث می شــود به ایجاد این راه کمک شــود .آیت ا ...علم
الهــدی ادامه داد :گــروه هایــی از قبیل حــزب ا ...لبنان،
حماس فلســطین ،ســپاه قدس ایران و انصار ا ...یمن در
لیستسیاهتروریستآمریکاقراردارند،حالاگرآمریکابه
واســطه نفوذ خود این گروه ها را به تصویب شورای امنیت
سازمانمللمتحدبرساند،اینگروههاتروریستخواهند
شدوافرادیکهاینالیحهراقبولکردهباشند،نمیتوانند
بهاینگروههاکمکمالیکنند .بههمیندلیل CFTحرام
و نامشروع است و شــورای نگهبان از نظر شرعی آن را رد و
 22اشکالنیزازمنظرقانوناساسیبهآنواردکردهاست.
اینحرفهابهواسطهعلمابهنمایندگانمجلسنیزتوضیح
دادهشده کهمتاسفانهثابتشدبعضیازایننمایندگانبه
قرآننیزپایبندنیستند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در واکنش به سوالی
درخصوصدیدارانجامشدهیکیازمراجعبابرخیازسران
فتنه نیز گفت :قضیه ای اتفاق افتاد بــدون تصمیم و اراده
آیت ا ...شبیری ،خانواده آیت ا ...شبیری نسبتی دارند با
خانوادهآقایعبدا...نوری،مهمانیعادیفامیلیبودهکه
اهل منزل و خانواده از آیت ا ...شبیری خواهش کردند در

مهمانیشرکتکنند،ایشانبهخاطرمالقاتبارهبریاز
قمبهتهرانمیآیندوخانوادهمیگوینددرمهمانیشرکت
کنیدوایشاندرمهمانیشرکتمیکنند.ویافزود:آقای
نوری به دلیــل ارتباط با آدم های ایــن چنینی ،از موقعیت
استفاده و با آیت ا ...شبیری دیدار می کنند و عکس برمی
دارنــد و آن را منتشــر مــی کنند تا بــرای تطهیر خــود بین
متدینانونهادهایانقالبیازآناستفادهکنند.ویادامه
داد:نامهآیتا...یزدینامهایبهجابود.
وی در پاســخ به ســوالی درباره اعتبار دهــه های مختلف
عزاداریکهبینمردمرواجدارد،ازقبیلدههمحسنیهنیز
گفت :در بین همــه این دهه ها ،تنها بــرای دهه اول محرم
مدرک شــرعی وجود دارد و مؤســس آن نیز امــام رضا(ع)
است.دربارهبقیهدهههاامامدرکشرعیوروایتینداریم
و ســنت مردم اســت که عده ای دهه هایی مانند محسنیه
ایجادکردند.اینهاربطیبهشیعهندارد،شیعهنظامدارد
و در رأس آن نماینــده امام زمان(عج) اســت .اگر به عنوان
سنت شیعه بخواهیم کاری انجام دهیم حتما باید به تأیید
ویبرسددرحالیکهنرسیدهاستامابهطورکلیعزاداری
برای حضرت زهرا (س) در ایــن ایام به دلیل مقارنت های
تاریخیموجود،موضوعیبهجاست.
آیتا...علمالهدیدرخصوصفعالیتصفحهپایگاهاطالع
رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای در توئیتر ،با
وجود منع ایشان از استفاده از پیام رسان های خارجی نیز
گفت:رهبریفرمودندشبکههایاجتماعیمضرراچون
معاندهستند،فیلترکنندکهنکردنداماهیچوقتنگفتند
ازشبکههایخارجیاستفادهنشود.مابیندومسئلهگیر
کردیم ،اســتفاده و بهره برداری از شــبکه های اجتماعی،
ترویج یک جریان و ابزار کفر اســت که نباید انجام دهیم از
طرفی ،فضای شبکه های اجتماعی را نباید خالی کنیم.
وی همچنین در خصوص چرایی اهمیت بــه دالر در ایران
نیز گفت :برای معامله با پول ملی بین کشورها ،دولت زیر
بار نمی رفت این کار را بکند تا این کــه از داد و بیداد خودم
استفادهکردمتاباالخرهاینکارانجامشد.
شــما می توانید مشــروح این خبر را در روزنامه خراســان
رضــوی یــا درســایت www.khorasannews.com
مطالعهکنید.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• چرا با وجود تصویب قانون منع به کارگیری مدیران
بازنشسته این قانون در شرکت های خصولتی نظیر
شرکتهایتوزیعبرقاجرانمیشود؟
•• آقای دادستان ما کی می توانیم به حق و حقوق مان
برسیم؟بیشازچهارسالهکهشرکتپردیسبانپولمارا
گرفته و پس نداده و در این مدت بارها به دادسرا مراجعه
کردیمامابهنتیجهنرسیدیم!
•• تا کی باید شاهد بی احترامی همراهان مریض به
پرسنل درمانی به ویــژه پرستارها باشیم؟ کاش وزیر
بهداشت کمی هم از نیروهای وزارتخانه اش حمایت
میکرد!
•• سه شنبه ۱۵آبــان از هر زائر پیاده که به طرف حرم
درحرکتبوددربارهکیفیتخدماترسانیهاینهادها
درمسیرپرسیدمکهناراضیبودندوکیفیتخدماتسال
قبلرابهعنواندلیلحرفخودمیآوردند.
•• هرچهبگنددنمکشمیزنند/وایبهروزیکهبگندد
نمک!مااز ١٢٤بهکجابایدشکایتکنیم؟
•• آقایان نمایندگان مجلس! قوانین اداری ما در بعضی
موارد شفاف نیست.گاه یا حیطه اختیارات مدیران
مشخص نشده یا حق و حقوق کارمندان مشخص
نیست.همچنینالزامرعایتحداقلهایاخالقیبرای
مراجعان،کارکنان و مدیران شفاف بیان نشده است.
مولفه های انگیزشی و طرح ارتقای کارکنان با شاخص
های کمی هم شفاف و کامل نیست .لطفا با مشورت
بازنشستگان و شاغالن و در کمیسیون های مشترک با
دولت،قانونقویتروشفافتریرامصوبکنید.
•• ۹ماه پیش خودرویی از شرکت پارس خودرو گرفتم
اما بدونجکوآچار!بعداز ۹ماهپیگیریهنوزهیچکس
جوابگونیست.
•• علی دایــی به چه چیزش می نــازد ،به مالش یا به
جمالش؟! فکرمیکنهبادوتاوکیلیکهدارهبههرکسی
که بخواد می تونه زور بگه وکتک کــاری کنه؟ خیلی
زودگذشته اش رو فراموش کرد که از کجا به کجا رسید.
بادستخداوکمکپرسپولیس!
•• پمپهایگازشلوغشده ،مردمپولبنزینهزارتومانی
رو ندارند و می روند گاز می زنند اون وقت دولت به فکر
گرانکردنبنزینه؟!
•• فارغ از نگاه سیاسی  ،وزارت خارجه باید به دنیا تفهیم
کندکهبانقضرایدادگاهالهه،خطرنقضحقوقسایر
کشورهانیزتوسطسردمدارانفعلیآمریکادرآیندهای
نزدیک وجود دارد که سبب جهان تک قطبی بر اساس
زورگوییمیشود.
•• اگر مردم یک بار با گرانی برخورد شدید می کردند
امروزآنانکهمسئولاندبهخودجرئتنمیدادنددربرابر

▪بهصورتبنیادیبامسکنمهرمخالفم!

آخوندیدربارهمسکنمهرهمگفت:دراین ۶۲ماهچطور
وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مســکن مهــر مخالف بودم،



روزنامه خراسان
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حسرت  80هزار نفری در آزادی و ارتش یک نفره حفاظت از میراث فرهنگی




آخوندی تصریح کرد :برای اجرای سیاســت های خود در
بخش مسکن ،اولین پیشــنهادی که دادم این بود ؛اکنون
کهمسکنمهرمتوقفشده،اعتبارآنصرفافزایشسرمایه
بانک عامل بخش مسکن شــود و کل اعتبار به بدهی های
دولت تبدیل شود .اســتداللم این بود که با توجه به تحریم
های موجود ،انجام ندادن این سیاســت سبب اتالف کل
منابع خواهد شد؛ اما متأسفانه در ستاد اقتصادی دولت،
درک درســتی از این پیشــنهاد نبــود و گفتند اجــرای آن
سبب بدآموزی می شود؛ اما هیچ گاه نفهمیدند بدآموزی
چیست!؟ آخوندی ادامه داد :دولت درباره پیشنهادهای
بنده تصمیمی اتخاذ نکرد و با پیشنهادهای من مخالفت
میکردوبخشمسکنرابدونتصمیموپیشنهادرهاکرد.



شونداماایندرحالیاستکهاکنونآمارواحدهاییکهبه
علتبدهیدرتملکبانکهاهستند،بیشازدوهزارواحد
است .وی ادامه داد :در شــش ماه آینده باید به طور ویژه از
واحدهای تولیدی حمایت شــود زیرا اگــر واحدی تعطیل
شود ،تولید و اشتغال آســیب می بیند .رحمانی گفت :در
شرایط جدید ،نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر
شده و تصویب  30هزار میلیارد تومان تسهیالت در طرح
رونقتولید،بسیارناچیزاست.وزیرصنعتافزود:درطرح
نوسازیوبازسازیواحدهایتولیدینیزکهازسالگذشته
شروع کردیم ،واحدها از ســود 18درصد بانکی استقبال
نکردند و ما نیز درصدد کم کردن این عدد هســتیم و فع ً
ال
روینرخ 12درصدتوافقکردهایم.

2.5 M views
4.8 M views
2.1 M views

به چشم هایش نگاه کن ،بجنگ!

تصویری از یک کــودک بیمار بر روی تاتامی در
حالی مــورد توجه کــاربــران فضای مجازی قرار
گرفت که پدر و مادر این کودک کمک می کنند
دستگاه اکسیژن وصل شده به بینی کــودک را
به روی تشک بیاورند .کاربری نوشت« :زندگی
یه چیزی تو همین مایههاست ،تو به چشم های
این پسر نگاه کن ،بجنگ!» کاربر دیگری نوشت:
«آفرین به این پدر و مادر که برای روحیه دادن به
بچه شون اونو آوردن تا با بیماریش بجنگه»

حسرت  80هزار نفری در آزادی
یکی از موضوعاتی که دیروز خیلی مورد توجه
کاربران فضای مجازی قرار گرفت بازی فینال
جام باشگاه های آسیا بین دو تیم پرسپولیس
و کاشیما بــود .این بــازی که با احتساب بازی
رفت 2بر صفر به نفع کاشیما رقم خورد حاشیه
های جــذاب و زیبایی حتی قبل از آغــاز بازی
هم داشــت .از نمازخواندن یکی از خانم های
هـــوادار پرسپولیس در ورزشــگــاه تا تشویق
هـــواداران پرسپولیس بعد از بــازی و حسرت
و اشک هوادارانی که منتظر اولین قهرمانی
پرسپولیسدرجامباشگاههایآسیابودند.
کاربر توئیتر



شاید قهرمان نشــدیم اما راه رســیدن به فینال رو با همه
محرومیتهاییکهداشتیمیادگرفتیم

ارتش یک نفره حفاظت از آثار باستانی

فردی در توئیتر عکسی از یک هموطن خوزستانی
و دوستدار میراث فرهنگی شوش را پخش کرد
و نــوشــت« :بــا آغ ــاز ب ــارش بــارانهــای اسیدی،
سنگقبرها و ستون دوره عیالمی را با پالستیک
پوشاند .باقر می گوید این آثار در معرض نابودی
هستند و وقتی رویشان را میپوشاندم مسئوالن
میراث آمدند ،تشویق کردند ،عکس یادگاری
گرفتند ،خندیدند و رفتند ».کــاربــری نوشت:
«هیچ دشمنی به اندازه خودمان نمی تواند محیط
زیستمان را آلــوده و آثار باستانی مان را تخریب
کند» کاربر دیگری نوشت« :باید دست آقا باقر رو
بوسید در دوره ای که همه دنبال گرفتاری های
خودشونن به فکر آثار باستانی کشوره» کاربری هم
نوشت« :جای دردناکش آن جاست که مسئوالن
اومدن عکس یادگاری گرفتن و خندیدن و رفتن»


کاربر اینستاگرام
آخر بازی احساس می شد بازی بین یک تیم آلمانی با تیم
ژاپنیبودهوازاینکههواداربهجایشکستنصندلیتیم
محبوبقهرماننشدهاشروتشویقمیکنهبهخودمون
افتخارکردم

2.3 M views

khorasannews.com
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▪ستاد اقتصادی دولت درک درستی از پیشنهاد من
نداشتوبخشمسکنرارهاکرد

وزیرصنعت:ذخیرهکاالهایاساسیدرآبانماه30درصدرشدداشت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کــرد :ذخیره کاالهای
اساسیدرآبانماهامسالنسبتبهماهشهریور 30درصد
افزایش یافت .بــه گزارش ایرنا ،رضــا رحمانی در همایش
استانداران سراسر کشور گفت :شــرایط جدید تحریم ها
فرصتی بــرای صــادرات محصوالتی نظیر مــواد معدنی،
صنایع دستی و ســاخته ها و تولیدات داخل کشور است و
اکنونصادراتبایدتوجیهاقتصادیداشتهباشد.ویادامه
داد :سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و
معاونتبازرگانیداخلیوزارتصنعتدراینزمینهفعاالنه
بازاروتولیدرارصدمیکنند.وزیرصنعتباتاکیدبراینکه
هدفاصلیحفظتولیداست،گفت:واحدهاییکهبدهی
بانکی دارند اما سرپا و فعال هستند باید به نحوی حمایت

راباالببرند؟شایدبهاخبارگوشنمیدهند.
•• چرا و به چه علت این گرانی ها را مدیریت نمی کنند؟
به خدا مردم با این گرانی ها توان زندگی کردن ندارند.
بندهبهعنوانیککاسبازدستمالیاتومخارجدولتی
دیگر توانادامهکسبراندارم.دولتمردانونمایندگان
مجلس کــه بــرای مــردم دور هم جمع می شوند کی
می خواهند دولت را مجبور به پایان گرانی و بازگشت
قیمت ها کنند؟ آقایان نماینده گرانی و بی ارزش شدن
پول ملی مردم را نابود کرد .با این اوضاع چه کسی فردا
بهشمارایمیدهد؟!
••شلوغی مطب ها و بیمارستان ها در بعضی موارد از
آموزش ضعیف پزشکان نشئت می گیردکه بیمار بخت
برگشته مجبور است کلی آزمایش و سونوگرافی برود و
پزشک عوض کند و حتی زمان طالیی درمان را از دست
بدهد .آیا بهتر نیست به جای صدها دانشجوی پزشکی
تعدادکمتریپزشکدردانشگاههایمعتبرتربیتکنیم
تا مردم برای درمان به جای آن که چند پزشک عوض
کنندیکباربهیکپزشکمراجعهبکنندودرمانشوند؟
•• حــقــوق نجومی دان ــه درش ــت هــا بــایــد قطع شــود.
اگرقراراست درسال اقتصادمقاومتی جلوی تحریم ها
بایستیمبایدازمسئوالنشروعشود.
•• کسبه و کارگر و صنعتگر و تاجر و کارخانه دار و کارگر
فصلیهمهوهمهشدندفداییانکارمندان!برایهمین
استکههمهدنبالکاراداریهستند.
•• اینقدرازقاچاقراحتسوختگزارشتهیهمیکنند
که قیمت سوخت رو هم راحت تر گران کنند .حداقل
کاریکهمیشهکرداینهکهدراستانهایجنوبشرق
سوختسهمیهبندیبشه.منیکشهروندعادیماهی
یکبارهمیکباکبنزیناستفادهنمیکنم.گرانشدن
سوختظلمدیگریدرحقعموممردمایراناستوگرنه
قشرمرفهککشهم نمیگزه!
•• متاسفانه دولتمردان مافقط حرف می زنند و وعده
هایی که اغلب اجرا نمی شوند .مردم فهیم ایران بنده
کارمندبازنشستههستم وکمترازسهمیلیونحقوقمی
گیرم.بهخداپولیبهماندادهاند،سبدیندادهاند،فقط
حرفحرفوحرف،اماعملهیچ!
•• روزنامه خراسان شما به عنوان یک عضو ازجامعه
فرهنگی به همه یادآوری وگوشزد کن تا فارسی را پاس
بدارند «اموال مکشوفه از ید سارقین» ای کاش دراین
جملهحداقلبهجاییدازکلمهدستاستفادهمیشد!
•• همیشه این سؤال بدون جواب برایم مطرح است که
چه اشخاص و نهادهایی مانع توسعه و آبادانی منطقه
تاریخیتوسهستندوازاینکارشانچهسودیبرایشان
حاصلمیشود؟

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

افتخار می کنم یک واحد مسکن مهر هم افتتاح نکردم!
عباس آخوندی در مراسم تودیع اش از وزارت راه ،بار دیگر
از مسکن مهر انتقاد کرد و به دفاع از عملکرد خود و انتقاد
شــدید از رســانه هایی پرداخت که عملکــردش را ضعیف
ارزیابیکردهاند.آخوندیهمچنینستاداقتصادیدولت
راهمبهنداشتندرکدرستازوضعیتمسکنورهاسازی
اینبخشمتهمکرد.
براساسگزارشخبرگزاریهایمهروفارس،آخوندیدر
اینمراسم،اگرچهگفتقصدسخنگفتننداشتهاماحدود
 55دقیقه از وقت مراسم را به خود اختصاص داد و درباره
موضوعاتمختلفسخنگفت.آخوندیدرخصوصبخش
مسکنکهمنتقدانعملکرداوراضعیفارزیابیمیکنند،
اظهارکرد:مسکنبخشیاستکهقبلازتصدیمنتعادل
نداشت که نشــانه آن هم ،وجود  2.5میلیون خانه خالی،
 2.2میلیــون خانــه دوم و ۱۹میلیون نفر بدمســکن بوده
است.ویبااشارهبهانتقادهادرخصوصعملکردشادامه
داد:بهجهتتعهدبهمردمگزارشیتحلیلیازرویکردهای
بنیادیتهیهخواهمکردوبهزودیاینگزارشراکهدرحوزه
فروشمسکناست،بهاطالععمومخواهمرساند.

اینهمهگرانیبیخیالباشند!
•• آیندگان به حال ماتاسف می خورند و خواهند خندید
کهچطوریککارگربا70دالرویککارمندبا100دالر
یک ماه را زحمت می کشیده و این مواجب ناچیز را نیز با
چندماهتاخیردریافتمیکرده؟
•• تیرماهسالقبلبرایپژو 2008ثبتنامکردمقراربود
فروردین  97تحویل دهند هشت ماه می گذرد خبری
نیست.دولتپاسخگویعنیاین؟!
•• چرا استاندار تکلیف پدیده را مشخص نمی کند؟
تکلیفماسهامدارانچیست؟
•• چرا قیمت تلفن های همراه آن چنان که باید پایین
نیامده؟قیمت تلفن های هوشمند سربه فلک کشیده
است.
•• رابطهدولتباگرانفروشانودالالنمثلرابطهشکار
و شکارچی است .به شکار می گویند بدو تا آن را بزنند !
مضحکوخندهداراست.
•• هرشب صدا وسیما ازقاچاق سوخت می گوید که
مامورانانتظامیمیتوانندجلوگیریکنند.اماخارجی
ها در ایران با پایین آمدن ارزش پول ما اجناس ما را به
اندک مبلغ می خرند.این تاراج از اندک قاچاق سوخت
خیلیبدتراست!
•• چراصداوسیماتوضیحنمیدهدکه بهچهعلتیEPG
رابرایتمامشبکههافعالنمیکند؟
•• بهجنابرامبدجوانبفرماییدزحمتبکشدوزندگی
نامه بازیگران بااخالق و با معرفتی را که بین ما نیستند
همچونحمیدهخیرآبادی،شهالریاحی،جمیلهشیخی،
نیکوخردمند که یادشان تا ابد زنــده است در اختیار
افرادی مثل خانم پانته آ بهرام قرار دهد تا این خانم به
خودمغرورنشودوبهبازیگریبهچشمدرآمدنگاهنکندو
حقوقدههامیلیونمخاطبرازیرپالگدمالنکند.چون
جنابجوانخیلیبهاینخانمدربرنامهخندوانهبهاداد.
•• شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تهران!
تکلیف ما بیمه شدگان تکمیلی کارگران پیمانکاری
رامشخص کنید .دلمان راخوش کرده بودیم که بابیمه
تکمیلیبخشیازهزینههای هنگفتدرمانیماجبران
می شود اما قطع آن قبل ازموعد مقرر و بدون اطالع
وانتظارماراسخت درنگرانی واضطراب گذاشته است.
لطفاهرچهسریعتربیمهرامجددفعالکنند.
•• خــراســان از سریال جــذاب بــازی نقاب ها ایــرادی
نتونستی بگیری ،نبود چهره ها رو بهانه کردی! یک بار
هممثبتفکرکن.
•• کسی هست ازجناب قاضی زاده سؤال کند تحریم
شامل غذا و دارو نمی شود پس چراخود وزیربهداشت
اجازه می دهد داروخانه هابه صورت پلکانی قیمت دارو



آخوندی در مراسم تودیع اش هم از مسکن مهر انتقاد کرد

باید به افتتــاح این واحدها فکر میکــردم ،به همین دلیل
افتخار میکنم یک مورد از این واحدهــا را افتتاح نکردم و
اینموضوعباعثشد،ضدرسانههاازاینموضوعحداکثر
اســتفاده را بکنند واز بنده چهره ضد مسکن مهر بسازند.
وزیرمستعفیراهوشهرسازیگفت:امابااینحمالتبنده
کارم را کردم و یک سیاست سراسر اشتباه را به بسیاری از
تهارساندم.
موفقی 

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

کارنامه تعطیلی  3روزه مسافران شمال!

تصویری از زبــالــه هــا در طبیعت شمال بعد از
تعطیالت در فضای مجازی بازنشر شد و کاربران
را به واکنش واداشــت .کاربری نوشت« :کی می
خواهیم یاد بگیریم که محیط زیست مثل خونه
خود ماست  »...کاربر دیگری نوشت« :توی فضای
مجازی که همه حامی محیط زیستن من موندم این
آشغاال رو کی میریزه توی طبیعت نکنه از یه جا دیگه
میان اینا» کاربری هم نوشت« :یادمون نره دفعه
بعد باز قراره خودمون یا بچه هامون از این طبیعت
استفاده کنیم»

کاربر توئیتر
ماحسرتقهرمانیوستارهآسیارویپیراهنمونرونداریم
چوناینتیمتاهمینجابرایماحکمقهرمانروداره
کاربر اینستاگرام
یکیازصحنههایقشنگیکهاینبازیداشتهمیننماز
خوندن خانم هواداری بود که برای دیدن بازی خودش رو
بهورزشگاهرسوندهبودوازنمازشهمغافلنشدهبود
کاربر توئیتر
بهعنوانیکاستقاللیبهپرسپولیسیهاتبریکمیگم
تا همین جا هم عالی بودین ولی ستاره کشیدنی نیست ،
گرفتنیاست

1.9 M views

مجری باهوش مصنوعی!

ویدئویی از یک گوینده خبر در بخش انگلیسی
خبرگزاری شینهوا در فضای مجازی با این عنوان
پخش شد که این مجری چینی روبات است و آدم
نیست .کاربری نوشت« :فیلمای تخیلی دارن
واقعی میشن» کاربر دیگری نوشت« :برو یک کاری
رو یاد بگیر که نتونن روباتت رو بسازن و اال تا چند
وقت دیگه همین بیکاری هم گیرت نمیاد» کاربری
هم نوشت« :این چینی ها مجری فقط تولید نکرده
بودن که اونم تولید شد»
CMYK

