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خطیب جمعه تهران :در این شرایط مذاکره کردن
به معنای تسلیم است

...

یادداشت روز
سیدجالل فیاضی
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ارز چند نرخی؛ موریانه انبان
اقتصاد ایران
تیرماه ســال گذشته در یادداشتی تحت
عنوان «این  4200تومانی لعنتی» روند به
اصطالح تک نرخی شدن ارز بدون تمهیدات
الزم و تبدیل آن به وضعیت «چند نرخی» و
فساد و رانت ناشی از آن را نقد کردم.
( سرمقاله روزنامه خراسان  26تیرماه )97
اکنون همه مقامات اقتصادی کشور اذعان
دارند که  13میلیارد دالر ارز دولتی که سال
گذشته به اصطالح برای کاالهای اساسی
تخصیص داده اند یا منجر به واردات نشده
و روانه بازار آزاد شده است یا کاالهای وارد
شده به قیمت ارز آزاد به دست مردم رسیده
است.
رانت ناشی از این میزان « 4200تومانی
لعنتی» که ژن های خوب! و نورچشمی ها به
جیب زده اند با احتساب فقط  9000تومان
اختالف قیمت با بازار آزاد حدود117000
میلیارد تومان است که این مبلغ معادل
حــدود  34ماه (دو سال و  10مــاه) یارانه
کشور است .یارانه ای که مقامات ذی ربط
می گویند در شب پرداخت آن عزا می گیرند!
و با محاسبه ای دیگر مشخص می شود از
ما بهتران رانت خوار با دریافت ارز 4200
تومانی در سال  97از جیب هر ایرانی 1.5
میلیون تومان دزدیده اند!
و اکنون و در ســال  98پس از ممنوعیت
اختصاص « 4200تومانی لعنتی» ژن های
خوب برای دست اندازی به ارز نیمایی کیسه
دوخته اند!
آقای دولــت! باور بفرمایید ارز چند نرخی
موریانه ای است در انبان اقتصاد ایران! یک
بار برای همیشه تابوت ارز دولتی و نیمایی را
تشییع کنید! مرگ یک بار ،شیون یک بار!
بــازار ارز را به دست عرضه و تقاضا -البته
با نظارت و کنترل بانک مرکزی و نه لجام
گسیخته و رها -بسپارید تا هر کس نیاز به
ارز دارد آن را از بازار آزاد تهیه کند .در این
صورت هم صادرکنندگان برای فرار از واریز
ارز صادراتی خود به سامانه نیما ،قایم باشک
بازی نمی کنند و ارز صادراتی هم وارد بازار
آزاد می شود و البته تولید و صادرات رونق
می گیرد و رانت خــواران چشم طمع از ارز
 4200تومانی و نیمایی برمی دارند و قدم
رنجه می فرمایند به بازار آزاد!
در این میان دولــت می تواند با ایجاد یک
شبکه توزیع مطمئن و فراگیر کاالهای
حیاتی و اساسی مثل دارو ،گندم و  ...را خود
با هر نرخ ارزی وارد کند و با قیمت گذاری
مناسب و تعیین یارانه شفاف در سازوکار
توزیع مطمئن خود قرار دهد و دامنه نظارت
خود را تا مصرف کننده گسترش دهد.
آقایان! در شرایطی که دشمن با شمشیر
تحریم به ما چنگ و دنــدان نشان می دهد
شما دیگر شالق رانت و فساد و تبعیض را
برگرده این مــردم مظلوم نزنید .ما را بس
است !
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واکنش الرىجانى به شوخى استاندارخراسان رضوی درباره انتخابات

در وادى  1400نیستم

در حالى که بحث کاندیداتورى على الریجانى
بــراى انتخابات ریاست جمهورى  1400از
چند ماه قبل به طور صریح و تلویحى از سوى
برخى چهره هاى سیاسى ونمایندگان مجلس
مطرح شده اســت ،یک شوخى یا اشتباه لپى
استاندار خراسان رضوى و پاسخ رئیس مجلس،
بحث کاندیداتورى وى را دوبــاره داغ کــرد .
علىرضا رزم حسینى استاندار خراسان رضوی
که در ادامه سفر رئیس مجلس به این استان همراه
وی در جمع معلمان شهر ستان تربت حیدریه
حضور یافته بود در بخشى از سخنان خود گفت:
«خوش آمد عرض مىکنم خدمت مقام محترم
رىاست جمهورى  ».پس از این گفته که حضار
را به خنده وا داشت رزم حسىنى ادامه داد :
« ببخشید که رفتیم به ســال . » ! 1400پس
ازپایان سخنان استاندار ،علی الریجانى سخنان
خود را با پاسخ به استاندار آغاز کرد و گفت:
آقاى استاندار قصد جان من را کرده اند ،در
این وادى نىستیم ،خىالتان راحت ! این سخنان
الریجانی را اگر چه می توان به نوعی رد تلویحی

نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده از
سوی وی دانست اما طی ماه های گذشته برخی
نمایندگان مجلس از جمله نقوی حسینی حتی
از تشکیل ستاد های الریجانی بــرای حضور در
انتخابات خبر داده بودند .از مد تها قبل هم
برخی رسانه ها ادعــایــی مبنی بــر تــوافــق میان
دولت روحانی و الریجانی برای حمایت از وی در
انتخابات آینده را به میان آورده بودند و موافقت
الریجانی با مصوبه اخیر نمایندگان مبنی بر
ممنوعیتنمایندگیمجلسبیشازسهدورهشائبه
عزم وی برای انتخابات ریاست جمهوری را تقویت
کرده بود  .در همین حال این سخنان الریجانی
درفضای مجازی نیز بازتاب زیادی داشت و کاربری
در توئیتر نوشت:به نظر نمی رسد از هم اکنون
بتوان به استناد این سخن الریجانی حضور او رادر
انتخابات آینده ریاست جمهوری منتفی دانست.
الریجانی از هم اکنون دوســت نــدارد با قطعی
دانستن کاندیداتوری ،خود را به سیبل حمالت
رقباتبدیلکندضمناینکه تحوالتماههایآینده
خیلی از معادالت را دگر گون خواهد کرد .

با ارتباطاتی که توانستیم با خارج از کشور برقرار
کنیم ،امکان دسترسی به فناوری را داریم .وی با
تاکید بر این مسئله که توسعه کمی و کیفی قرارگاه
و بخش خصوصی با فشارهای بینالمللی بیشتر
خواهد شد ،ابراز کرد :امروز ما صاحب الیسنس
هستیم و بسیاری از صنایع ما بومیسازی شده و
شرایط به گونهای است که به صراحت میتوان
گفت قرارگاه از بن بست تکمیلی عبور کرده است و
در مسیر توسعه ساختاری حرکت میکند.
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مخاطبان محترم می توانند مطالب مربوط به تیتر های زیر را در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت
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صفحه4

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

آمادگی قرارگاه خاتم برای جایگزینیتوتال درفاز11
پارس جنوبی
فرمانده قرارگاه خاتماالنبیا گفت :پروژه فاز ۱۱
ابتدا باید تعیین تکلیف شــود امــا در هر صورت
قرارگاه خاتم االنبیا توانمندی اجرای این پروژه را
داردوبهلحاظتأمینمالینیزمشکلیوجودندارد.
به گزارش ایسنا ،سعید محمد در حاشیه بیست و
چهارمین نمایشگاه بینالمللی نفت در نشستی
خبری با بیان این که پیشنهاد خود را برای پروژه
خاتماالنبیاکتبیبهوزارتنفتخواهیمداد،اظهار
کرد :اولویت فاز  ۱۱ایستگاه تقویت فشار است و ما

اکبری  -آیت ا ...سیداحمد خاتمی ،خطیب نماز جمعه روز گذشته تهران گفت :در این شرایط مذاکره به معنای تسلیم است و تسلیم به معنای ذلت و ملت عاشورایی
ایران ذلت ناپذیر است.به گزارش خراسان ،آیت ا ...سیداحمد خاتمی در خطبههای نماز جمعه تهران با بیان این مطلب اظهارکرد :آن چه در این میان مهم است
مقاومت است و بس .ما با یک دیوانه رو به رو هستیم که یک قدم عقب برویم ده قدم میآید جلو .باید سر این دیوانه را به سنگ بکوبیم.

وعدهتعیینتکلیفپدیده
تا ۲ماه آینده خراسان رضوی صفحه7

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• با این گرونی ها و تورم و بازار خراب هر روز
شرمندهزنوبچهاممیشم(.یککارگر)
•• یکی از علت های گرانی مسکن و ماشین
همین سایت دیــوار اســت .واقعا کسی نیست
بر این سایت نظارت کند؟ از روزنامه خراسان
انتظار داریم درخصوص مدیریت این سایت به
مردم اطالع رسانی کند .چون در اینترنت هیچ
گونه سابقه ای از صاحب یا مالک این سایت
وجودندارد.
•• بازنشسته شدن از استانداری یعنی رئیس
سازمانحجوزیارتشدن.بازنشستگییعنیاز
شهرداری رفتن ومعاون وزیر نیرو شدن .توخود
حدیثمفصلبخوانازاینمجمل!
•• واقعا هیچ نظارتی بر کار اداره پست وجود
نداره.بستهپستیپیشتازمنازروزشنبهصبحتا
پایانهفتهنرسیدهسمنان...اگهباچهارپارفته
بودرسیدهبود!
•• متأسفم برای روزنامه تان که هیچ حمایتی از
پدیدهنمیکنید.
•• چراقیمتخودرودرایرانغیرواقعیوکذایی
واختالفقیمتبسیارزیادبادنیاست؟مگرمردم
چهگناهیکردهاندکههمهچیزرابهقیمتگران
ترازهمهکشورهایدنیابخرند.
•• آقــای سرپرست تامین اجتماعی ،این قدر
مستمری بگیران را دور نزنید! هرسال ما این
حرف ها را می شنویم! کجا سفره مستمری
بگیرانرنگیبودهکهاینباررنگینترشدهباشد!
خواستارعدالتهستیمنهشعار.
•• قیمت بلیت اتوبوس در تــهــران ۲۰درصد
افزایشداشتهولیدرمشهد ۲۵درصد.دلیلش
چیه؟لطفامسئوالنپاسخدهند؟
•• سهمیه ۶۰لیتری ماهیانه هرخودروباچه
منطقوروشیدرنظرگرفتهشدهاست؟
•• این پیام را برای چهارمین مرتبه می فرستم:
به لطف مسئوالن مشهدی 150،تومان کرایه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ها افزایش یافت .نکته جالب آن جاست که
اتوبوسرانی ،کرایه اتوبوس های سازمانی خود
راخودسرانه200تومانافزایشدادهیعنیاین
قدراوضاعمونشیرتوشیره.دمتگرمخراسان
کهسکوتکردی!
•• حقبیمهتأمیناجتماعیکارگرانساختمان
متأسفانهبسیارگرانشدهاست!
•• با تشکر از طراح جدول کلمات در روزنامه.
فقط اگه لطف کنید کلمات راباحروف بزرگ تر
چاپکنیدممنونمیشم.
•• من سال قبل در شرکتی مشغول به کار بودم
که هر سه ماه یک بار حقوق کارگران خود را
می داد بدون هیچ گونه بیمه یا حق وحقوقی.
االن که بیکار شده ام دنبال کار هستم اما چون
سنم باال رفته و حدود 40سالم شده است به هر
شرکتیکهمیروم،میگویندسناتزیاداست
وکارگرمسننمیخواهیم.پسمنبایدچهکار
کنم؟لطفابهگوشمسئوالنبرسانید.
•• چرا دادستان ومدعی العموم با افرادی مانند
مهناز افشار که در هربحث وموضوعی دخالت
می کنند برخورد نمی کند؟ ایشان چون چهره
شناختهشدهایاستبایددربارههرچیزینظر
بدهد؟اوخودشراعقلکلمیداند؟
•• ریاست سازمان تأمین اجتماعی آیا این وام
ازدواجبهفرزندانبازنشستگانتأمیناجتماعی
تعلق می گیرد یا این که همه چیز فقط برای
بازنشستگان کشوری اســت؟ لطفا پیگیری
کنید.
•• بعضیمدارسبرایروزمعلمازبچههاپولمی
گیرند.واقعاکارزشتوناپسندیاست.بهبچهام
گفتندبرایهرمعلمبایدحداقل۲۰تومانبدهی
وفرزندم 3تامعلمدارهکهمیشه 60تومان!
•• چرابه فکرمردم نیستید؟ باماشین کار می
کنم ولی چیزی عایدم نمیشه .وای به وقتی
که بنزین گرون بشه .مدیریت کنید نه این که

نمابر05137009129 :

تماشاچیباشید.
•• 11اردیبهشتروزکارگراست.ضمناحترام
به معلمان شریف در ایــن روز ،مرکز صدای
خراسان رضوی رادیو مشهد درباره مقام معلم
صحبتمیکرد.چهخوباستدرروزمعلمهم
ازکارگرانصحبتبشود!
•• چرا بیمارستان هاشمی نژاد داروخانه ندارد
وبیمارانمجبوربهتهیهدارویآزادهستند؟
•• به نمایندگان بگویید جلوی افزایش قیمت
سوخت رو بگیرند اگر این اتفاق بیفتد شما رو
نمیبخشیم.واقعاگرانیکمرمردمروشکسته
الاقلچندسالیدستنگهدارید.آبوبرقوگاز
همهمینطور.
•• نتیجه سکوت سازمان های بین المللی در
برابرهیتلرقرن،جنگیویرانگرباچاشنیاتمی
خواهدبود،اگرسازمانهایبینالمللیجلوی
بیقانونیهایترامپرامیگرفتندامروزشاهد
اینهمههرجومرجنبودیم.
•• زمانی که کرایه اتوبوس  350تومان بود به
خاطرنبودپولخردکسیکهمنکارتنداشت
 500تومان پرداخت می کرد بعدش که کرایه
شد  500تومان اتوبوسرانی بابت پرداخت
نقدی  1000تومان می گرفت و خودش یک
قانونوضعکردیعنیکسیکهمنکارتنداشته
یاشارژنداشتهباشهبایددوبرابرکرایهبده.االن
خطوط شبانه با کارت 1100تومان و نقدی
2000تومانمیگیرند.چهخبره؟
•• شهرداریمحترم،آقایمسئول۴۰روزازسال
گذشت،روزکارگرتمومشد،چراحقوقپرسنل
رونمیدید؟چراهمیشهبایدحقوقعقبافتاده
داشتهباشیمبااینتورموگرونی؟!
•• منخودمیکخبرنگارم.رویهروزنامهورزشی
شماطرفداریاستوباادعایروزنامهخراسان
مبنیبربیطرفیکامالمنافاتدارد.بهتراست
اینرویهرااصالحکنید.

