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اقتصاد پسا سیل ایران
سال  ۹۸با شــعار «رونق تولید» آغاز شد و عالی ترین
مقام سیاسی کشــور ،این سال را «ســال فرصت ها «
نامیدند .این در حالی بود که بسیاری از تحلیل گران
اقتصادی از مــدت ها قبل بــا توجه به خــروج آمریکا
از برجــام و بازگردانــدن تحریم های ســابق و اعمال
تحریمهایجدیدوتهدیدهایمتعددتوسطترامپاز
یکسوووضعیتتورم،بیکاریورشدمنفیاقتصادی
سال  ، ۹۷سال  ۹۸را ســالی بسیار بد برای اقتصاد،
تولید و اشتغال ایران  ،پیش بینی و تحلیل می کردند.
در ایــن میــان ،به یک بــاره ســیلی دهشــتناک و کم
سابقه ،بخش های بسیاری از کشور را در برگرفت و
با تخریب هزاران خانه مســکونی و ده ها هزار هکتار
از مزارع و باغ ها و تخریب زیرساخت های اقتصادی
چندین اســتان  ،بیــش از  ۳۵هــزار میلیــارد تومان
خسارت روی دست مردم و دولت گذارد.
حال سوال این اســت که با وجود این ،اقتصاد کشور
در سال  ۹۸چگونه خواهد بود؟
 .۱هر چند خســارات وارد شــده از لحاظ مشکالت
روحی و سختی هایی که برای عزیزانمان در مناطق
ســیل زده به وجود آورد ،قابل احصا و بیان نیســت و
قطعا ساکنان آن مناطق را با مصائب فراوانی مواجه
کرده است اما از نظر اقتصادی و در سطح کالن  ،اگر
هزینه  -فایــده بارندگی های اخیر را بررســی کنیم
قطعــ ًا  ،فایــده و آورده هــای اقتصادی آن بــه مراتب
بیش از خسارات و هزینه هاست .پر شدن ذخایر آبی
کشور و تاالب ها ،باال آمدن چند متری سطح ذخایر
زیرزمینی ،رفع یا کاهش مشکالت ریزگردها ،بهبود
شاخص های زیســت محیطی ،فراهم شــدن زمینه
افزایش صــد درصدی کشــت دیم ،بهبــود وضعیت
مراتع ،افزایش آب دریاچه هــا به ویژه دریاچه ارومیه
و ده ها مورد دیگر ،از جمله منافعی است که محاسبه
سرانگشتی آن ها  ،به مراتب بیش از ۳۵هزار میلیارد
خسارت برآورد شده سیل های اخیر است .پس تراز
اقتصادی سیل مثبت است.
 .۲بیشــتر خســارات پیش آمده متعلق بــه تخریب یا
آسیب به منازل مســکونی و اســباب و اثاثیه ،راه ها و
زیرســاخت های انرژی ،ســاختمان ها و تاسیســات
عمرانی و ماشــین آالت و نیز ســازه ها و کارخانجات
صنعتی است .ترمیم و اصالح این آسیب ها در واقع
یک تقاضای شــدید را در بخــش نیــروی کار ،مواد و
مصالح ،تجهیــزات و ماشــین آالت ،اســباب و اثاثیه
زندگــی و حتــی خــوراک و پوشــاک به وجــود آورده
است و این یعنی یک فرصت؛ برای رونق شرکت ها و
تولیدکنندگانداخلیوپیمانکارانعمرانی.فرصتی
که اگر به درستی مدیریت شود و جلوی رانت بازی و
انحصارگری یا واردات غیر منطقی گرفته شود ،می
تواند اشتغال و تولید را در کشــور و به ویژه در استان
های سیل زده  ،به طور چشمگیری بهبود بخشد.
 .۳تامین مالی خسارات وارد شــده برخالف فضای
روانــی و تبلیغاتی ایجاد شــده  ،به هیچ عنــوان برای
دولت نگــران کننده یــا دشــوار نیســت  .اول این که
سرفصل هایی در جداول هزینه دولت در بودجه ۹۸
وجود دارد که با وجود بارندگی های اخیر ،نیازی به
آن نیست .مبارزه با پدیده ریزگردها ،احیای دریاچه
ارومیه و برخی تاالب های کشــور ،تامین خســارات
حاصلازخشکسالی،تامینآبشربازطریقانتقال
آب و  ،...احیای مراتع و مواردی از این قبیل ،از جمله
این موارد است .همچنین تعهدات شرکت های بیمه
و ســهم  ۵درصدی در بودجه  ،از دیگر مواردی است
که به کمــک دولت برای جبران خســارات مــی آید و
سومین مورد افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز درآمد
شرکت های دولتی از محل افزایش رونق کشاورزی
و دامــداری و صنایع وابســته در ســال  ،98رقم قابل
مالحظه ای خواهد بود و قطعــ ًا مدیریت صحیح می
تواند موجب افزایش صادرات غیر نفتی شود و به این
ترتیب شاخص های بازار ســرمایه و نیز تراز تجاری را
به طور چشمگیری بهبود بخشد.
ضمــن آن کــه دولــت براســاس بودجــه  ،۹۸امکان
اســتفاده از ذخایر ارزی صندوق توســعه ملــی را در
زمینه امور عمرانی و رشــد و توســعه کشــور و ترمیم
زیرســاخت ها دارد که می توانــد آن ها را نیــز با قید
اولویــت به ایــن مناطــق اختصــاص دهد .عــاوه بر
همه این مــوارد ،دولت می تواند بــا مدیریت صحیح
مخارج خود و پرهیز از اســراف و حــذف هزینه های
غیر ضروری و اتخاذ راهبرد صرفه جویی ،به راحتی،
هزینه های ســیالب را تامین کند و حتــی تراز مالی
بودجه خود را بهبود بخشد.
 .۴مشارکت نیروهای مسلح  ،ســتاد اجرایی فرمان
حضرت امام در کنار مشارکت عظیم مردم و نیروهای
خودجوش و شــرکت های بخش خصوصی و کمک
های خارجــی ( مانند عــراق و پاکســتان) نیز امکان
کاهش سهم دولت در تامین ریالی خسارات را فراهم
می کند.
 .۵اصــاح برخــی سیاســت های اشــتباه گذشــته
نیز مــی تواند بخش عمــده ای از خســارات را تامین
کند کــه از آن جمله می توان بــه  ۱۴میلیارد دالر ارز
 ۴۲۰۰تومانی اشــاره کــرد که بیــش از آن که نفعی
برای اقتصاد و معیشــت مردم داشــته باشد ،شرایط
رانت خــواری و ســودجویی جریان های غیــر مولد و
دالل کشــور را فراهم می کند .اگر دولت فقط نیمی
از این  ۱۴میلیــارد دالر را با قیمت نیمایی در اختیار
وارد کنندگان قرار دهد  ،می تواند بیش از  ۳۵هزار
میلیارد خســارت وارد شــده را تامین کند و نیازی به
تامین آن از منابع دیگر نیست.
نتیجه آن که برخالف برخی تحلیــل ها و گمانه زنی
ها ،بارندگی های اخیر به رغم خســارات وارد شده ،
در مجموع نه تنها بر معیشت  ،اشتغال و رشد کشور ،
تاثیر منفی ندارد بلکه مدیریت صحیح آن ،می تواند
موجب رونق تولید ،افزایش اشتغال و بهبود شاخص
های کالن اقتصادی شــود و ایجــاد نگرانی در مردم
و پیش بینی وضعیت اســفبار اقتصادی در سال 98
می تواند دالیل دیگر و پشت پرده ای داشته باشد که
از مجال این نوشته ،خارج است.

با حکم فرمانده معظم کل قوا

سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه شد

حضرت آیــت ا ...خامنــهای ،فرمانده معظم کل قــوا در حکمی
با سپاس از خدمات باارزش و ماندگار ســردار سرلشکر پاسدار
جعفری در فرماندهی سپاه ،سردار حسین سالمی را با اعطای
درجه سرلشــکری بــه فرماندهی کل ســپاه پاســداران انقالب
اســامی منصوب کردند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
حفظ و نشر آثار آیت ا ...خامنه ای ،متن حکم فرمانده کل قوا به
این شرح است :بسم ا ...الرحمن الرحیم؛ سردار سرتیپ پاسدار
حسین ســامی؛ نظر به ابراز ضرورت جابه جایی در فرماندهی
ســپاه از سوی سردار سرلشــکر پاســدار محمدعلی جعفری و با
سپاس از یک دهه خدمت باارزش و پرحجم و ماندگار معزیالیه،
با توجه به شایستگیها و تجارب ارزنده جناب عالی در مدیریت
های کالن و مســئولیت های گوناگون نهاد انقالبی و جهادی و
مردمی سپاه ،شــما را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی
کل سپاه پاســداران انقالب اســامی منصوب میکنم .انتظار
دارد ارتقای توانمندی های همه جانبه و آمادگی در همه بخش
ها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه یعنی تقوا و بصیرت و همچنین
گســترش مدیریت های برخوردار از بنیه معنوی و تواناییهای
کارشناســی و اعتالی فرهنگی که در مدیریت ســردار جعفری
بدان پرداخته شده اســت ،با ابتکارات جناب عالی افزایش یابد
و ســپاه در حرکت خود به ســوی تکامــل گام های بلنــد بردارد.
توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند متعال مسئلت میکنم.
▪انتصاب سرلشکر جعفری به مسئولیت قرارگاه فرهنگی
اجتماعی بقیة ا...

رهبر معظــم انقالب اســامی همچنیــن در حکــم جداگانهای
ســردار سرلشــکر پاســدار محمدعلی جعفری را به مســئولیت

قرارگاه فرهنگــی و اجتماعی حضرت بقیــةا ...االعظم ارواحنا
فداه منصوب کردند .متن احکام فرمانده معظــم کل قوا به این
شرح است :بســم ا ...الرحمن الرحیم؛ سردار سرلشکر پاسدار
محمدعلیجعفری؛نظربهتمایلجنابعالیبهحضوردرعرصه
های فرهنگی و نقشآفرینی در جنگ نرم و با تقدیر از تالش های
شایستهتان در دوران فرماندهی کل سپاه ،شما را به مسئولیت
قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیــة ا ...االعظم ارواحنا
فداه منصــوب میکنم .بهرهگیــری از ظرفیت های گســترده و
توانمندی هــای ژرف در جامعه به ویژه علمــای دینی و نخبگان
فرهنگی و جوانــان جهادی و انقالبــی برای گســترش و تبیین
معارف انقالب اســامی بر پایه خطوط ترســیم شــده در بیانیه
گام دوم ،با برنامهریــزی عالمانه و مدبرانه و تعامــل و همافزایی
با مجموعههای فرهنگی ســپاه و بســیج از جناب عالــی انتظار
میرود .توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت میکنم.

فرمانده جدید سپاه کیست؟
سردار سرلشکر حسین سالمی متولد سال  39در گلپایگان است .او در سال های دفاع مقدس مسئولیت های رزمی و مختلفی
در لشکرهای 25کربال 14 ،امام حسین(ع) و قرارگاه دریایی نوح داشته است .سردار سالمی مؤسس و فرمانده دوره عالی جنگ
از سال  ۷۱تا  ۷۶بوده و از سال  ۷۶تا  ۸۴در سمت معاون عملیات ستاد مشترک سپاه مشغول خدمت بودهاست .سالمی از سال
 88تا پیش از این نیز جانشین فرمانده کل سپاه بود.

تولیت آستان قدس در دیدار نخست وزیر پاکستان مطرح کرد:

خنثیکردن توطئههای مستکبران با تقویت مشترکات

▪تشرف به حرم رضوی و دیدار با تولیت آستان قدس

نخســت وزیــر پاکســتان و هیئــت همــراه ،در ادامه این ســفر با
استقبال ســیدرضا فاطمیامین قائم مقام تولیت آستان قدس
رضوی به زیارت بارگاه منور امام علی بن موسی الرضا(ع) مشرف
شــدند .عمرانخان پس از زیارت مرقد نورانی امــام رضا(ع) با
حجت االسالم والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی در
تاالر والیت حرم مطهر رضوی دیدار و گفتوگو کرد.
▪محبت مــردم پاکستان به انقالب اسالمی یک پدیده
بینظیر است

حجت االسالم والمسلمین مروی در این دیدار خطاب به نخست
وزیر پاکســتان گفت :به جناب عالی که ســفر خود بــه ایران را با
اســتعانت از حضرت علیبــن موســیالرضا(ع) آغــاز و متبرک
کردید ،خوش آمد میگویم ،یقین ًا الطاف خاصه حضرت علی بن
موسی الرضا(ع) شامل حال دو ملت خواهد بود و جناب عالی نیز
از برکات آن بهرهمند خواهید شــد .حجت االسالم والمسلمین

مروی تصریح کرد :ایمان و اعتقاد دینی در مردم پاکســتان یک
اعتقاد ریشهدار و خالص است و اوج این ایمان در ابراز ارادت آنان
چه شیعه و چه اهل سنت به پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت طاهرین
ایشان متجلی است .تولیت آستان قدس رضوی افزود :محبت
مردم پاکســتان به انقالب اســامی و امــام خمینــی(ره) و امام
خامنهای یک پدیده بینظیر و فرصت استثنایی برای گسترش
همکاریهای دو کشــور است .تولیت آســتان قدس با بیان این
که ارتبــاط دو ملت ایــران و پاکســتان فراتر از همســایگی و یک
ارتباط برادرانه است ،تصریح کرد :مهم ترین زمینه برای تقویت
ارتباطات دو ملت ،عشق و ارادت به پیشگاه مقدس حضرت علی
بن موسی الرضا(ع) است .وی گفت :زائران عزیز پاکستانی که
بیشترین زائران خارجی این آســتان مقدس هستند ،در مشهد
و در این آســتان ملکوتی در خانه خــود و در میان برادران شــان
هستند و احســاس غربت ندارند .حجت االســام والمسلمین
مروی اظهار کرد :نگاه استعمار به منطقه شبه قاره همیشه نگاه
دستاندازانه بوده است و برای هموار کردن دستاندازیهای
خود ســرمایهگذاری ویــژهای بــر اختالفافکنیهــای قومی و
مذهبی داشتهاند.
تولیت آســتان قدس رضوی تصریــح کرد :بهتریــن زمینه برای
خنثی کردن توطئههای تفرقهافکنانه مستکبران و قطع دست
استعماری آن ها از منطقه ،تقویت مشــترکات ایران و پاکستان
به ویژه اشتراکات معنوی و در رأس آن ها ابراز ارادت به حضرت
علیبنموسیالرضا(ع)ازطریقتسهیلزیارتزائرانپاکستانی
است .حجت االســام والمســلمین مروی گفت :آستان قدس
رضوی از طریــق وزارت امور خارجه کشــورمان تســهیل زیارت
عزیزان پاکســتانی را با جدیت دنبال میکنــد .همچنین برای
تسهیل زیارت اربعین و عبور عزیزانمان از مرز میرجاوه به مقصد
کربالی معلی برنامههایی در چند سال گذشته داشتهایم که این
برنامهها با قدرت ادامه خواهد یافت.
«عمران خان» نخســت وزیر پاکســتان نیز در این دیدار با تأکید بر
این که پاکســتان میخواهد روابط خود با ایران را به ســطح عالی
برساند،گفت:مندردورانمسئولیتخودتمامتالشمرامیکنم
تاروابطباایرانرابهبهترینسطحممکنبرسانم.ویدلیلبسیاری
ازمشکالتپیشرویامتمسلمانرافاصلهگرفتنازآموزههای
ناباسالمخواندوتصریحکرد:پاکستانازدورانسختیدرحال
عبوراستومامیخواهیمطبقاصولوآموزههاینبوی،کشوررا
ادارهکنیم.نخستوزیرپاکستانهمچنینعصردیروزازموزهقرآن
و نفایس آستان قدس رضوی بازدید کرد .وی شامگاه یک شنبه،
مشــهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد تا در دیگر برنامه های
سفر رسمی اش به جمهوری اسالمی ایران ،با مقامات کشورمان
دیدارکند.

همزمان با سالروز والدت امام زمان(عج) ،میدان شهدای مشهد میزبان اجتماع عظیم منتظران بود

تمنای ظهور

اجتماع عظیم منتظران ظهور ،صبح روز نیمه شــعبان ،به رسم
سال های گذشــته با حضور پرشــور زائران و مجاوران در عرصه
میدانشهدایمشهدبرگزارشدومنتظرانحضرتمهدی(عج)
با خواندن ســرودهای انتظار و قرائت دعای فرج ،به استغاثه به
درگاه خداونــد پرداختند و با توســل به درگاه امام هشــتم(ع)،
ظهور منجی عالم بشریت را طلب کردند.
به گزارشAlamolhoda.com؛ نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی ،صبح دیروز با حضور در این اجتماع پرشور ،گفت :تمنای
ظهوراگربهیکخواستجهانیبدلشود،مهمترینشرطظهور
امام عصر محقق می شود .این که من و شما میخواهیم ،کفایت
نمیکند ،این که مردم این مملکت و منطقه میخواهند ،کافی
نیست ،حتی اگر مستضعفین جهان نیز از خدا بخواهند باز هم
کفایت نمیکند« ،صاحبالزمان خواهی» باید در شکل جهانی
پیاده شود و دنیا باید تمنای ظهور امام زمان(عج) را داشته باشد.
وی با قدردانی از حضور پرشــور مردم در این مراسم ،بیان کرد:
جمع عظیم و عزیز منتظران ظهور حضرت با درک دقیق به ظهور
و فرج موال امام زمان (عج) بهمنظور استغاثه به درگاه خدا در این
محل حضور به هم رسانده اند و انشــاءا ...دستهجمعی ضمن
عرض تبریک به جد بزرگوارش ،امام هشتم (ع) ،استغاثهکنان به
درگاه آن حضرت میرویم.رئیس قوه قضاییه نیز در جشن نیمه
شعبان حرم مطهر رضوی با اشاره به این که این عید نماد امید به
خدا ،رقم زدن عدالت ،از بین رفتن ظلم و ختم پرونده اســتکبار

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

فراخبر

«عمران خان» نخســت وزیر پاکســتان در نخســتین برنامه سفر
رســمی خود به جمهوری اســامی ایران ،عصر دیروز به منظور
زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) و با اســتقبال رســمی جمعی از
مسئوالن وارد مشهد شد و پس از گفت وگو با استاندار خراسان
رضوی ،بــه حــرم مطهر امــام رضا(ع) مشــرف شــد و بــا تولیت
آستان قدس رضوی دیدار کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
استانداری ،اســتاندار در دیدار با نخســت وزیر پاکستان که در
پاویون فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد مشــهد انجام شد ،گفت:
ساالنه بیش از  ۳۰میلیون زائر و مســافر به مشهد مقدس سفر
می کنند که حــدود  ۱۰۰هزار نفــر آن ها را زائران پاکســتانی
تشــکیل می دهند« .علیرضــا رزم حســینی» افزود :در مشــهد
ظرفیت های دانشگاهی بسیار خوبی وجود دارد و می توان از این
ظرفیتبرایتوسعههمکاریهااستفادهکرد.استاندارخراسان
رضوی با اشــاره به ســفر تعداد قابل توجهی از زائران عراقی به
مشهد ،خاطر نشان کرد :می توان زمینه سفر این زائران به کشور
پاکستان را نیز فراهم و از ظرفیت های موجود استفاده کرد.
نخست وزیر پاکستان نیز با اشــاره به وقوع سیالب در سیستان
و بلوچستان و بروز خســارت های فراوان به مردم ،با ملت ایران
در این خصــوص ابراز همــدردی کــرد .عمران خــان همچنین
ی برای استقرار امنیت در افغانستان ،تاکید
ضمن ابراز امیدوار 
کرد :اگر این مهم تحقق یابد ،مسیر زمینی از پاکستان به مشهد
فراهم خواهد شد .وی تصریح کرد :برای حوزه گردشگری بسیار
اهمیت قائلیم و به دنبال این هستیم که درهای کشور را به روی
گردشگران باز کنیم تا از این ظرفیت استفاده شود.

فارس -سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت سالروز تصویب اساسنامه سپاه ،اقدام اخیر آمریکاییها در قرار دادن این نهاد در زمره سازمانهای
تروریستیراناشیازعصبانیتوبنبستراهبردیآنانتوصیفوتاکیدکرد:اطمیناندارماینتهدیدعقیموتصمیمشکستخوردهبهفرصتیبرایارتقایمحبوبیتومرجعیتسپاه
درمبارزهواقعیباتروریسمتبدیلخواهدشد.ویافزود:ایننهادمقدسدرهمافزاییبادیگرنیروهایمسلحهموارهنظامظالمانهسلطهجهانیراهوشمندانهبهچالشکشیدهاست.

جهانیاست،گفت:شعاعاعتقادبهمهدویتامروزروبهگسترش
اســت و بهترین جوانان برای نهادینه شــدن حق و زمینه سازی
ظهور آماده جهاد هستند .به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم
والمسلمین ســیدابراهیم رئیســی ،در ویژه برنامه جشن میالد
حضرت مهدی(عج) که روز گذشــته در رواق امام خمینی(ره)
برگزار شــد ،اظهار کرد :نیمه شــعبان روز میالد انســان کاملی
اســت که زمین به برکت او پر از عدل خواهد شد ،والدت ایشان
جلوه امید و دلدادگی به خالق هستی است.
رئیس قــوه قضاییه با اشــاره به این کــه والدت امــام زمان(عج)
آینده روشن و درخشــانی را برای بشــریت رقم زد و نوید عدالت
را در جهان ســر داد ،گفت :موضوع موعود فقط مربوط به شیعه
نمیشــود و شــامل همه ادیان ابراهیمی اســت ،در تمام ادیان
الهی اعتقاد و امید به ظهور موعود امری قطعی است .وی افزود:
نسبت به شــخصیت وجودی امام عصر(عج) کتابهای زیادی
توســط دانشــمندان ادیان ابراهیمی به نگارش در آمده است و
همه معتقد به ظهور موعود هستند .حجت االسالم والمسلمین
رئیسی با اشاره به این که باور به ظهور موعود ،ریشه در اعتقادات
انسان خدا محور دارد ،اظهار کرد :انتظار ،آثاری چون عقیدتی،
فکری و اجرایی در بر دارد ،آثار عقیدتی به موعود این اســت که
مهدی موعود خواهد آمد و پرچم توحیدمحــوری را در جهان به
اهتزاز در میآورد.مشروح این خبر را در روزنامه خراسان رضوی
یا در سایت khorasan news.comبخوانید.

•• مــدرک دکــتــرا و  17ســال سابقه تــدریــس و کار
اداری هم دارم اما پارتی نداشتم و جایی استخدام
نشدم!بازنشسته ای را می شناسم که عالوه بر تاسیس
یکآموزشگاهدرغیرانتفاعیهمتدریسداردوحداقل
سه منبع درآمد دولتی دارد! فرزندانش را هم از همین
کانالهااستخدامدولتیکردهامامنهمبایارانهصدقه
دولتی امرار معاش می کنم!
•• صادرات مواد غذایی مرغوب و میوه به خارج از کشور
موجب کمبود در داخل شده و باعث افزایش قیمت ها
و دسترسی نداشتن ملت به خصوص اقشار کم درآمد
شده که خود زمینه ساز بیماری های فراوان است.
•• مسئوالن محترم وزارت دارایی وبانک مرکزی درباره
مصوبه بخشش سود وام های زیر100میلیون چه
زمانی اقدام می شود؟ چرا فکری به حال مردم گرفتار
جرایم تاخیر وام های مذکور نمی کنید؟
•• اظهارات اخیر سعید قاسمی به جز این که بهانه
بیشتربه دست دشمنان نظام وکشورداد که ازروی
همین اظهارات ایشان فشار بیشتری به کشور وارد
کنند آیاسود دیگری داشت؟
•• چرا من یا امثال من که چندماه قبل برای کارت ملی
جدید ثبت نام کردیم وکارت مان به مشکل برخورده
باید مبلغی بابت ثبت نام بپردازیم؟ آیاتاوان خطای
مسئوالن رابازهم باید ملت بدهند؟!
•• شنیدم می خواهند صفرهای پول ملی را کاهش
دهند .خواهش می کنم تجربه نابخردانه بازی با ارز
پارسال را فراموش نکنید .مردم طاقت گرانی و تورم
جدید را ندارند.
•• چرابیمه تامین اجتماعی حــق بیمه کــارگــران
ساختمانی راگران کرده؟ از100هزار تومان سال قبل
به153هزارتومانرسانده؟مگرماکارگرانساختمانی
چقدردرآمدداریمکهاینقدرحقبیمهپرداختکنیم؟
•• چراپروندهپدیدهشاندیزبهفراموشیسپردهشده؟ما
پولمان را می خواهیم.
•• عامل بسیاری از گرانی های خــودرو ،مسکن و...
سایت دیوار است .بسیاری از افراد قیمت های بسیار
باالیی را می نویسند.
•• از این پس برای سالیان طوالنی شاهد بارش هایی
مانند بارش های امسال خواهیم بود .از مردم و دولت
خواهشمندم به جای تالش در مسائلی مانند» پیدا
کــردن مقصر سیالب ها» و«تطبیق با خشکسالی»
انرژی ،زمان و فکر خود را صرف پیدا کردن روش هایی
برای کسب حداکثر منافع از بارش ها وسیالب های
احتمالیکنند.
•• آقای رئیس جمهور دقیقا هر وقت می فرمایند مردم

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نگران نباشند یعنی باید نگران باشند .نمونه اش زلزله
کرمانشاه و...
•• روزنــامــه محترم خــراســان لطفا به آستان قدس
یادآوری کنید در اطراف حرم چند حمام بسازند اگر
زائری نیاز به آب داشت از زیارت محروم نباشد .از آیت
ا ...مروی تقاضا داریم این کار مهم را در برنامه خود
داشته باشند.
•• آیــا مــوقــع آن نــرســیــده کــه متولیان بــرخــورد با
اخاللگران اقتصادی جامعه یا واسطه گران بازار پیاز
که باخرید هرکیلو  1500از کشاورز و فروش  11هزار
تومانی به ملت پول های هنگفتی به جیب می زنند،
برخورد کنند؟
•• به نظر می رسد اگردولت به جای افزایش حقوق
ودستمزدها به بخش تولید کمک کند ،بهتر باشد.
چون به محض افزایش اندک حقوق و دستمزد بخش
تولید چند برابر قیمت ها را افزایش می دهد که در
نتیجه وضعیت معیشت کارگران وکارمندان بدترازقبل
می شود.
•• تولیدکنندگان وبازاریان محترم لطفا اجازه بدهید
این چندرغاز اضافه حقوق کارگران وکارمندان را واریز
کنند آن موقع چند برابر قیمت کاالها را افزایش دهید.
•• چرا بعضی از بانک ها حقوق نگهبان های مسلح
بانک را اضافه نمی کنند؟ تصمیم حذف پول دقیقا
می شه مثل قضیه دالروسکه و بقیه چیزها .لطفایک
اقتصاددان وارد به این ها بفهمونه این طوری فقط
فقیرتر می شیم .رئیس محترم مجلس و قوه قضاییه
التماس می کنم با این تصمیم ها موافقت نکنید و آن را
به کارشناس ها بسپارید.
•• با توجه به کمبود معلم در سال تحصیلی آینده چه
تدبیر یا مشوقی برای استمرار خدمت معلمان در شرف
بازنشستگی دارید؟
•• در روزنامه تون همه چیز طراحی شده جز این که
بازسازی مناطق سیل زده چه جوری پیش میره؟ از آق
قال چه خبر؟ از پلدختر چه خبر؟
•• مگر ما روستایی ها از مردم و ساکنان همین آب و
خاکوکشورنیستیمکههرچهامکاناترفاهیوخوبی
هست فقط به شهر ها اختصاص دارد؟ دیروز در چند
نقطه از شهر قند توزیع می کردند که من روستایی باید
کیلویی  10هزار تومان بخرم یا برای دریافت سهمیه
 10هزار تومان کرایه بدهم و نصف روز عالف بشم آن
هم به من بدهند وشاید هم ندهند .پس همان بهتر که
این طور اجناس کوپنی باشد.
•• هموطنان عزیز بیایید باهم عهد ببندیم که ازاین
تاریخ به نامزدهای ریاست جمهوری برای دوره چهار

نمابر05137009129 :

ساله دوم رای ندهیم تا این قدر دچار مشکالت عدیده
وگرانی های افسار گسیخته نشویم .سوابق کاری
افــراددردوره های گذشته مویداین حقیقت است که
همه گرفتاری های مردم در گذشته و اکنون در دوره
چهارساله دوم ریاست جمهوری اتفاق می افتد که به
نظر من دوره بی خیالی نامزدهاست .نگاهی به تورم
وگرانی های دوره های گذشته این حقیقت را ثابت
می کند.
•• قابل توجه مسئوالن کشور! لطفا امنیت شغلی رابه
کشور برگردانید تا اقتصاد پاک به کشور برگردد .ما در
تولید مشکل نداریم مشکل اصلی امنیت شغلی است.
•• چرا کارمندان دولت برای روزهای تعطیل که خدا را
شکر فراوان هم هست باید حقوق و مزایا بگیرند؟
•• ازمسئول روزنامه خراسان می خوام کمی جذابیت
بیاره تو روزنامه .هرروز روزنامه می خرم ولی مطالب
جذابش کمه چندتا موضوع جذاب اضافه کنید.
•• در فریمان در توزیع گوشت تنظیم بازاری به جای
گوشت بــره نــر ،گوشت میش توزیع شــده به قیمت
کیلویی 71هزار تومان .از مقامات قضایی درخواست
دارم به این اجحاف واکنش نشان دهند تا دیگر شاهد
چنین کاری نباشیم .گوشت میش آزادش کیلویی 40
هزار تومان است.
••کرایهاتوبوسهایشرکتواحدمشهددرسالجدید
یک باره با  150تومان افزایش 30 ،درصد گران شده!
با این کار ،شورای شهر دراقدامی رذیالنه دوباره والبته
خیلی هم بیشتر  150تومان هدیه پارسال شارژ من
کارت ها را پس گرفته!
•• لطفا گزارشی درباره هزینه های دریافتی آموزش
وپرورش ازدانش آموزان بابت حضور اجباری در آزمون
هاوالمپیادوجشنوارههاتهیهکنید.جالباینجاست
که مدرسه ها با این همه کسب درآمد باز هم از کمبود
بودجه شاکی هستند.
••هنوز ســال  98شــروع نشده قیمت ها یکی پس
ازدیگری از افزایش حقوق ودستمزدها کیلومترها
جلو افتاده اند!
•• ازسازمان حج وزیارت تقاضا داریم نرخ حج واجب
رابادالر4200محاسبه کنند .قیمت امسال دوبرابر
شده است .ازمیوه وغذا صرفه جویی کنید.
•• خبرخوشنوبختبرای فرهنگیان بازنشسته! آقای
ی ما فرهنگیانخوشخبر باشید!
نوبخت! همیشهبرا 
•• کلینیک های دام پزشکی خیلی درآمد دارند چون
برای یک کار کوچک خیلی هزینه می گیرند.
••هربرج حقوق من بازنشسته را سی ام می دادند حاال
که خورده به جمعه سی و یکم پرداخت می کنند!





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

درسپاکباناهوازیوراهعجیبگرفتنبیمه!




4.8 M views

اقدام تحسین برانگیز پاکبان اهوازی
ویدئویی از کمک یکی از پاکبانان غیور و عزیز اهوازی به
ی یکی از خیابان های اهواز گیر
خودرویی که در آب گرفتگ 
کرده بود از پربازدیدهای فضای مجازی شد .این پاکبان
اهوازی مرزهای غیرت و شرف را جابهجا کرد .در فیلم می
بینیم که وقتی راننده پراید میخواهد لطف پاکبان را جبران
کند دستش را رو به آسمان میگیرد که من برای خدا...
کاربران ،فداکاری و همدلی این پاکبان را تحسین کردند و
به این حرکت واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :صد تا
سيل و جنگ و زلزله و ملخ و ريزگرد بياد و هزاران ويدئوي
ديگه از اين حركات منتشر بشه ،باز هم قدر مردم خوزستان
وعزتوبزرگواريشونبرايخيليهاشناختهنميشه».کاربر
دیگری نوشت« :ا ...سعدك گفتن عرب ها رو ميشه ترجمه
كرد ولي بايد میان آن ها زندگي كني تا حس منتقل شده از
گوينده عبارت رو بتوني درك كني ».کاربری هم نوشت« :این
پاکبان دوست داشتنی نشون داد که بخشندگی و انفاق روح
بزرگ می خواد ،نه پول زیاد و ما جلوه ای از زیبایی روح شریف
انسانی در کمک به دیگران رو دیدیم».





3.9 M views

4.6 M views

باغ وحش یا اسارتگاه حیوانات؟

دخترسیلزدهایکهفقطمدرسهمیخواهد

ویدئویی در فضای مجازی پخش شد که عالیم افسردگی و
بیماری های روحی حیوانات در آن نشان داده می شد .در این
فیلم قدم زدن های تکراری ،چرخیدن ،حرکات چرخشی سر
و خودزنی حیوانات در باغ وحش های بزرگ کشور که ناشی
از استرس ،ناامیدی ،تنهایی و دیوانگی بود به نمایش درآمد
و از مردم خواسته بود باغ وحش ها را تحریم کنند اما بیشتر
کاربران فضای مجازی برخالف سازندگان این ویدئو معتقد
بودند که به جای حذف باغ وحش ها باید آن هارا سامان دهی
کنیم .در ادامه تعدادی از نظرات را باهم مرور می کنیم.
کاربری نوشت« :باغ وحش ها بانک ژن حیوانات هستن.
اگر یه گونه در طبیعت منقرض بشه برای همیشه از بین
رفته .به نظرم باید صاحبان باغ وحش ها مجبور بشن شرایط
نگهداری حیوانات رو بهتر کنن و راهش اینه که باغ وحش ها
درآمد بیشتری داشته باشن ».کاربر دیگری نوشت« :باید از
مدافعان تحریم باغ وحش ها پرسید حیواناتی که به واسطه
تعارض با انسان دچار مشکالت و آسیبهای جدی میشوند
یا حیواناتی که از قاچاقچیان حیاتوحش مسترد میشوند و
دیگر توان بازگشت به زیستگاه طبیعی را ندارند ،کجا باید
تیمار و نگهداری شوند؟ آیا با پاک کردن صورت مسئله،
حیوانات مجروح و آسیبدیده نیز محو میشوند؟ »

اشک های دختر سیلزده دبستانی اهل یکی از روستاهای
پشت سد سیمره هر انسانی را منقلب می کند .ویدئوی
آرزوی این دختر نوجوان احساسات کاربران فضای مجازی را
برانگیخت .این دختر نوجوان سیل زده در حالی که اشک می
ریزد با همان لهجه محلی خودشان می گوید« :االنمدرسهما
زیر آب رفته و نمی تونیم مدرسه بریم ،دوست دارم فردا
که بزرگ میشم باسواد باشم ».او در ادامه از مسئوالن می
خواهد که مدرسه شان را درست کنند تا آن ها هم بتوانند
درس بخوانند .کاربری نوشت« :نخواب وقتی که هموطن
گرفتاره  ...به آرزوهای این دختر ل ُر که تنها آرزوی مدرسه
رفتن داره گوش کنید ».کاربر دیگری نوشت« :در سیل
های اخیر تعداد زیادی مدرسه از دور آموزش خارج شده و
دانش آموزان از تحصیل محروم شدن بیاین قول بدیم این
بار تا به قرار رسیدن این بچه ها آن ها را فراموش نکنیم».





3.1 M views

راه عجیب گرفتن بیمه!

3.6 M views

بنایی تاریخی مسبب آزادی زندانیان
تصویری از معرفی یخچال میبد در فضای مجازی پخش شد
که زیر آن نوشته شده بود« :انجمن حمایت از زندانیان
شهرستان میبد با همکاری سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری درآمد حاصل از بازدید هموطنان و مهمانان از
آثار و بناهای تاریخی (یخچال خشتی) این شهرستان را جهت
تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان نیازمند اختصاص
دهد ».بنا بر شنیده ها سال گذشته با درآمد حاصل از
بازدیدها  20زندانی آزاد شده اند .کاربران از این حرکت
استقبال کردند و به آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«امیدوارمبابازنشرکردناینخبرشاهدکمکهایبیشتری
باشیموخبرآزادیتعدادبیشتریاززندانیهایغیرعمدرو
بشنویم ».کاربر دیگری نوشت« :چقدر خوبه که از این طرح
ها حمایت بشه و شاهد این جور کارها در شهرهای بزرگ هم
باشیم ».کاربری هم نوشت« :ممنون از مسئوالنی که با این
طرح به خانواده هایی که زندانی دارن کمک می کنن و مردم
هم در ازای کمکی که می کنن خدمات دریافت می کنن».

3.8 M views

ساخت دوچرخهمخصوص زنان
خبری در فضای مجازی پخش شد که در آن آمده بود:
«دوچرخهمخصوص زنان که توسط دانش آموزان مدرسه
نمونه دولتی همت در منطقه  15تهران ساخته شده ،به
جشنواره ابن سینا رسید ».به همراه این خبر تصویر این
دوچرخه هم در فضای مجازی پخش شد و واکنش کاربران را
در پی داشت .کاربری نوشت« :من هر چی این تصویررو نگاه
می کنم نمی تونم دلیل این رو که این دوچرخه مخصوص
بانوان هستدرک کنم .دوستان اگه چیزی میدونن بگن
شاید این اختراع رو که قراره به جامعه بانوان کشورم
خدمت کنه درک کنم ».کاربر دیگری نوشت« :این رو که
کار بچه های دبیرستانی یه هو این قدر بولد میشه ،درک
نمی کنم .این همه اختراع و ابداع رسیده به جشنواره سینا
چرا زوم کردین روی همین یکی ».کاربری هم نوشت« :این
دوچرخه یک موتور دو سیلندر می خواد که راه بره».

خودرویی که شخصا برای مطالبه خسارتش به دفتر
بیمه مراجعه کرده بود واکنش کاربران فضای مجازی
را برانگیخت .در ویدئویی که از این ماجرا در فضای
مجازی پخش شد صاحب خودرویی را می بینیم که در
تصادفی خسارت دیده و پس از مراجعه مکرر به دفتر
بیمه پاسخ مناسبی نگرفته است ،او که از این رفت و
آمدها و بی توجهی مسئوالن دفتر بیمه کالفه شده بود
در اقدامی غافلگیرانه همراه باخودروی خود وارد دفتر
بیمه می شود .کاربری نوشت « :اگر شما جزو افرادي
هستيد كه در مراجعه به شركتهاي بيمه با بدقولي در
پرداخت خسارت هنوز نتونستید حق و حقوق تون رو
بگیرید بهتره اینترنتی شکایت تون رو به بیمه مرکزی
بفرستید .مدیر بیمه مرکزی توی یه برنامه تلویزیونی
قول پیگیری داد ما هم میگیم ان شاء ا ...پیگیری می
کنن ».کاربر دیگری نوشت« :این که بیشتر بیمه ها
موقع دادن خسارت تعلل می کنن شکی نیست ولی این
نحوه برخورد هم اگه باب بشه که دیگه سنگ رو سنگ
بند نمی شه و هر روز باید شاهد کوبیده شدن چند صد
خودرو به در و دیوار ادارات و نهادهای مختلف باشیم».
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