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رهبرانقالب:نبایداجازه داد
ِ
کهنه و فراموش شود

در پی انتقام از عبدالمهدی

تظاهرات ضد دولتی در بغداد و برخی شهرهای
شیعه نشین نگاه ها را به سمت عراق روانه کرده
است .در این میان برخی منشأ آن را داخلی و
برخی خارجی می دانند اما با توجه به نشانه ها
و دالیــل متعدد می تــوان به جرئت گفت جرقه
این تظاهرات در خارج از عراق زده شده است و
آمریکایی ها به دنبال انتقام از عادل عبدالمهدی
هستند.سفر او به ریاض به منظور میانجی گری
میان ایران و عربستان سعودی برای آمریکایی
ها بسیار سنگین بود چون به معنای رفتن به
ســوی کــاهــش تنش هــای منطقه ای و کمتر
شدن خرید تسلیحات از آمریکاست.همچنین
تالش پارلمان عراق برای به تصویب رساندن
قانونی که قراردادهای امنیتی عراق با آمریکا
را ملغی و تقاضای خروج نیروهای آمریکایی از
عراق را دارد ،انگیزه واشنگتن برای انتقام از
عبدالمهدی را بیشتر کرده است .نخست وزیر
عراق به تازگی عازم پکن نیز شده و قراردادهای
کالنی را با شرکت هــای چینی بسته و عمال
فضای سودبری اقتصادی آمریکا در خاک عراق
را تنگ کرده است .مسلما چنین وضعی به مزاج
دولت ترامپ که بسیار برای قراردادهای جنرال
الکتریک و اکسون موبیل فشار آورده بود ،خوش
نمی آید.افزون بر این،با وجود آن که در کمتر از
یک روز پس از حمالت به پایگاه ها و انبار های
مهمات الحشدالشعبی مشخص بود،عامل آن
اسرائیلی هاهستند و ابومهدی المهندس هم
علنا آن را بیان کرد ،دولت اصرار داشت که هنوز
نتیجه تحقیقات مشخص نشده اســت .امتناع
دولت عراق از نام بردن رژیم صهیونیستی قابل
درک بود .بایستی شرایط به گونه ای فراهم می
شد تا در صورت معرفی تل آویو به عنوان عامل
حمله ،اقــدامــات تالفی جویانه در دستور کار
قرار گیرد .عادل عبدالمهدی تنها دو روز پیش
از آغاز اعتراضات ،در مصاحبه با الجزیره رسما
اعالم کرد اسرائیل پشت حمله بوده و این یعنی
احتماال عراق آماده عملیات تالفی جویانه شده
است.شبکه الحره نیز چندی پیش مستندی
منتشر و در آن نهادهای دینی را متهم به فساد
کرد .دولت عراق در واکنش به این اتهامات که
غیر مستقیم شخص آیت ا ...سیستانی را هم
زیر سوال می برد ،دفتر الحره را در کربال بست
و فعالیت هایش را برای سه ماه به تعلیق در آورد.
حاال اغتشاشات کنونی ،برای اولین بار شاهد
سخنانی ضد مرجعیت است .این نیز نمیتواند
اتفاقی باشد.عبدالمهدی پیش از این نیز مقابل
معامله قرن ایستاد.حتی قیس خزعلی رهبر
عصائب اهل حق در همان زمان گفته بود دولت
عــراق هزینه موضع ضد صهیونیستی خــود را
خواهد داد و برپایی تظاهرات اعتراض آمیز را
پیش بینی کرده بــود.در کنار تمام آن چه گفته
شــد ،حضور افــراد مرتبط با آمریکا و طرفدار
بعث مانند توئیت های رغد دختر صدام و ایدی
کوهن (مامور توئیتری اسرائیل برای جلب افکار
عمومی عربی)نیز همگی از یک برنامه پیچیده و
هماهنگ خارجی حکایت دارد .نقش عربستان
نیز بسیار پررنگ است و شبکه های بدنام وابسته
به عربستان همچون العربیه و الحدث به شدت
به دنبال فتنه انگیزی هستند .دعــوت نکردن
به تظاهرات از ســوی گــروه هــای اصلی منتقد
حکومت مانند صــدری ها نیز بیش از هر چیز
نشان دهنده سامان دهی این جریان از سوی
یک قدرت خارجی است و فقدان یک رهبر در این
تظاهرات و تحریک نوجوانان توسط افراد شاخص
فیس بوکی و سلبریتی های نزدیک به سفارت
آمریکا عیان و مبرهن است.البته همه شرکت
کنندگان در راهپیمایی لزوما طرفدار آمریکا یا
بعث و عربستان نیستند و بسیاری از مردم از سر
ناچاری و ناکارآمدی دولت و چپاول احزاب به
خیابان آمده اند تا شاید کسی به دادشان برسد.
یکی از دالیل دیگر که برنامه ریزی توسط خارجی
ها را تقویت می کند ،نشناختن اوضاع فرهنگی
عراق است و با سر دادن شعارهای ضد ایرانی
درست در زمانی که بیشترین تعداد ایرانی خود
را برای حضور در راهپیمایی اربعین آماده می
کنند به دنبال فتنه شیعی شیعی هستند اما قطعا
حرکت عظیم اربعین و جلوه های وحدت میان دو
ملت ایران و عراق ،تقالی دشمنان این دوکشور را
ناکام خواهد گذاشت.
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بــیــانــات رهــبــر معظم انــقــاب اســامــی در
دیــــدار دســـتانـــدرکـــاران کــنــگــره ۶۲۰۰
شهید استان مرکزی که در تاریخ  ۸مهر ۹۸
برگزار شده بود ،صبح پنجشنبه گذشته در
محل ایــن همایش در اراک منتشر شد.به
گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتا...
خامنهای ،ایشان در ایــن دیـــدار ،با تأکید
بــر ل ــزوم جــمــعآوری خــاطــرات گرا نبهای
پــدران ،مــادران و همسران شهدا افزودند:
شهادت ،موهبت و امتیازی است که خداوند
متعال نصیب این برجستگان کرده است و
شرح حال و زندگانی شهیدان ،جانبازان و
رزمندگانی که در این مسیر درخشان قرار
دارنــد ،سراسر درس و نشا ندهند ه مراتب
باالی معنوی آنان است.رهبر انقالب اسالمی
برجستهتر و درخشند هتر شدن یاد شهیدان
را روحیهبخش ،امیدبخش و جهتبخش

خــوانــدنــد و خاطرنشان کــردنــد :از جمله
مواردی که باید در ثبت خاطرات خانوادههای
شهدا موضوع ســؤال و بررسی قــرار بگیرد،
انگیزههای آنان از موافقت با حضور فرزندان و
همسرانشان در میدان جهاد در راه خداست.
حضرت آی ـتا ...خامنهای انگیز ه شهیدان
از جهاد را کسب رضــای الهی و ذکــر و نام
حضرت سیدالشهدا (ع) برشمردند و گفتند:
حقایق برجسته ،کهنه
نباید اجــازه داد این
ِ
و فراموش شود یا مجالی بــرای انکار آن ها
به وجود آید ،همچنانکه امروز برخی افراد،
بینات انقالب را صراحت ًا انکار می
پار های از ّ
کنند.ایشان افــزودنــد :بــرگــزاری اینگونه
اجتماعات و گردهماییها نباید پایان کار
تلقی شود ،بلکه باید به مثابه آغاز راه در آشنا
کردن جوانان و نوجوانان با معارف انقالب و
دفاع مقدس باشد.

 1500نفر از خادمان رضوی ،پزشکان ،پاکبانان و رانندگان
شهرداری مشهد راهی عراق شدند

بدرقه قافله خادمان اربعین

آییــن بدرقــه  1500نفــر از خادمــان اربعین
حســینی ،عصــر پنج شــنبه بــا حضــور حجت
االســام والمســلمین «مروی» تولیت آســتان
قــدس« ،مصطفــی خاکســار قهــرودی» قائــم
مقــام تولیــت« ،محمدرضــا کالیــی شــهردار
مشهد» ،جمعی از مسئوالن استانی ،خادمان
و زائران بارگاه منور رضــوی در صحن انقالب
اســامی حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز ،در این مراسم خادمان
آســتان قدس رضــوی ،پزشــکان بیمارســتان
ســیار رضوی در کربــا ،پاکبانــان و رانندگان
ســازمان اتوبوســرانی با بدرقه تولیت آســتان
قــدس رضــوی عــازم عتبــات عالیات شــدند.
بر اســاس این گــزارش خادمــان و بســیجیان
آســتان قدس رضــوی با چهــار موکب در ســه
شــهر کربال ،کاظمین و ســامرا به زائران پیاده
حســینی خدمترســانی میکنند ،همچنین
پزشکان و پرستاران بیمارســتان سیار رضوی
در عمــود  ۳۲۰جــاده نجــف به کربال مســتقر
خواهند بود و خدمات رایگان پزشکی به زائران
پیــاده اربعیــن ارائــه خواهنــد کــرد ،پاکبانان
شهرداری مشهد نیز وظیفه نظافت شهر نجف
و راننــدگان اتوبوســرانی وظیفه حمــل و نقل
زائران را برعهده دارند.
• •همدلی و انسجام ملتهای ایران و عراق

در این مراسم ،قائم مقام تولیت آستان قدس
راهپیمایی اربعیـــــن را نماد بیداری ،بصیرت
و اتحاد جهان اسالم برای تحقق آرمانهای
نهضت امام حسین(ع) دانست و گفت :خدمت
به زوار اباعبدا ...الحســـــین(ع) که امســـــال
برای سومین بار از سوی آستان قدس شکل
میگیرد ،بدون شـــــک توفیق بزرگی است

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دلیلگرانیبرخیاجناسنامشخصاست
حداقل آن را به مردم بگویید .قبال تنها دلیل
گرانی اجناس که ساعتی بود دالر بود االن
چه علتی دارد؟
•• مگه مقامات نگفتند یارانه ثروتمندان رو
قطع و به فقرا اضافه می کنیم پس چی شد؟
••گرچه دولت مدعی است سه گام درجهت
ملی کردن صنعت هسته ای برداشته البته
اگرراست باشد! اما بازهم میزان درصدغنی
سازی هسته ای مابسیارکمتر از میزان غنای
مورد نیازبرای استفاده درزیردریایی ها و
ناوشکن های کشور است .باتوجه به تحریم
ها الزم است حداقل درصد غنی سازی ها
را به مرز  50درصد برسانیم تا در این زمینه
استراتژیک هم خودکفا شویم.
•• آقای روحانی باچه استداللی میفرمایید
ارزش پــول ملی ۴۰درصـــد رشــد داشــتــه؟
اکثرکاالهای اساسی خصوصا خودرو و مسکن
قیمت های نجومی و کاذب پیداکرده است.
•• دیــروز از درد به خــودم می پیچیدم و به
یــک کلینیک رفــتــم .آقــای دکتر بــا موبایل
هوشمندش سرگرم بود ،حتی نیم نگاهی هم
به من نداشت .من همان طور که وی با گوشی
اش کار می کرد مشکلم را توضیح دادم اما بعد
از چند روز هنوز درد می کشم و دیگر حاضر
نیستم روی ماه آن دکتر موبایلی رو ببینم!
••عزیزی که بابت آن همه پول نقد نماینده
خــوی انتقاد مــی کنی باید بــدانــی آقایان
چندماه دیگه بــرای انتخابات خــرج شون
زیــاد می شه .باچک وحواله که نمی تونن
کارهاشون رو انجام بدن .شاید یک روزی
همه از این کارهاشون با خبر بشن.
•• ازمسئوالنوزارتبهداشتعاجزانهخواهش
وتقاضاداریمهرچهزودترشربتوقرصمتادون
را برای توزیع به داروخانه ها واگذارکنید .چه
دلیلی دارد که برای گرفتن مقداری شربت،
حق و حقوق چندصد هزار دکتر و روان شناس و
پرستارو ...را به گردان ما بیندازید؟
••افکار عمومی  ،دولت را در برخورد با صندلی
فروشی دانشگاه ها عاجز و فاقد اراده می داند

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

چون خالف منافع عزیزدردانه های مسئوالن
وابسته به دولت است! چه معنی دارد که فرزند
هیئت علمی عالوه بر انتخاب دانشگاه ،رشته
دلخواه هم انتخاب کند؟ گیرم پــدر تو بود
فاضل /از فضل پدر تو را چه حاصل.
•• آقای روحانی ودستگاه دیپلماسی هفته ای
هشتبارباپوتینمالقاتمیکنداوناهمهیچ
کاری برای اقتصاد و مردم بیچاره انجام نمی
دن .بابا یک بار با کدخدا مالقات کنید و تمام.
•• چرا بین کارمندان این قدر فرق هست؟ یه
کارمند بانک درطول خدمت چند تا وام بدون
مشکل می گیره اما نظامی های زحمت کش
فقط45تومان وام مسکن با بدبختی می
توانند بگیرند .چرا؟
••این درست نیست که بیماران ما به خاطر
تحریم ها در بیمارستان ها و نبود دارو ودارو
هایتقلبیازبینبروندمسئوالنلطفاتدبیری
بیندیشند که عزیزان ما قاطی بــازی های
سیاسی نشوند .مگر آن ها چه گناهی دارند؟
•• در ای ــام اربعین دول ــت بــه جــای ایــن که
مساعدت های ویژه ای برای زوار اربعینی در
نظر بگیرد مجوز گرانی بلیت قطار واتوبوس
وهواپیما را امضا می کند کاش حرف هایمان
با عمل مان یکی بود!
•• آقایان بر قیمت اجناس دقت کنید .چرا یک
جنس در بازار این قدر اختالف قیمت دارد؟
نظارت کنید .تنها با جریمه کردن که مشکل
حل نمی شود.
••درآســتــانــه زیـــارت اربعین اکثر ادارات
وسازمان ها برای تشرف کارکنان شان باآن
ها تعامل ومساعدت می کنند ولی متأسفانه
آموزش وپرورش هیچ تعامل ومساعدتی نمی
کند و مرخصی نمی دهد.
••خواهش می کنم دربــاره دریافت پولمان از
پدیدهبهماخبربدید.بااینتورمبرایرهنمنزل
به پول سهام نیاز دارم .ضمن ًا نه سهام عدالت
داریم نه یارانه .شمارا به خدا به داد ما برسید.
••هرکسی هرچیزی را می نویسد و می فرستد
که نباید چاپ کنید .مثال دوستی نوشته تا چند
وقتپیشقبضبرقش 30هزارتومانمیآمده

نمابر05137009129 :

وحاالازموقعیکهبهصورتپیامکیقبضهارا
میفرستندبرایشآمده 135هزارتومان.خب
از کجا معلوم که حرفش درست باشد؟ پیام این
گونه افراد را با مدرک چاپ کنید.
•• هر هفته چهارشنبه ها معموال یک صفحه
مربوط به  ۶۵سال پیش چاپ می کنید.
علت چیست که گاهی موضوع آن را تغییر
می دهید و مطلب دیگری چاپ می کنید؟
بنده معتادخواندن آن صفحه درآن روز شده
ام لطفا تکرار نفرمایید.
•• امیدوارم مسئوالن ،پیام های مردمی در
ستون حرف مردم را بخوانند و جواب گوی
مشکالت مردم باشند.
•• از کــنــار گــنــاه بــی اعتنا رد مــی شــویــم و
تذکرنمیدهیم؛ امــام علی(ع) فرمودند:
تمام اعمال خوب یک طرف و امربه معروف
ونهی ازمنکر درطرف دیگر قــراردارد .امام
حسین(ع) به خاطر احیای این فریضه قیام
کردند و ما با شنیدن «به شما ربطی ندارد»
کنار می کشیم .هر معتاد ساالنه صدها نفر را
معتاد می کند هر نمازخوان و هر فرد محجبه
چند نفر را محجبه و نمازخوان میکند؟
•• چند روز پیش به درمانگاه وقف شده به
بنیاد شهید رفتم .میگه چون شش ماه پیش از
سونوگرافی استفاده کرده اید امروز باید 40
هزار تومان بدهید تا وقت سونوگرافی برایتان
من جانبار دردم را به کی بگویم؟
بگذاریمِ .
••خانمی می گفت همسرش بیمار بود خیلی
ها با یک تلفن زدن حالشو پرسیدند! وقتی
فوت شد حدود صد نفری اومدند! گفتم این
ها تا اون موقع کجا بودند و گله مند بود از مهر
ومحبت هایی که کم شده!
••بــرآورد شده رقم فرار مالیاتی مشاغل پر
درآمد حداقل  ۷۰هزار میلیارد تومان است
که می تواند به راحتی نصف کسری بودجه
دولــت را جبران کند .قوانینی که طرفدار
پولدارها باشد ،اسالمی نیست .میلیاردرها از
مالیات معاف هستند اما کارمندان و کارگران
معمولی مالیات شان قبل از واریز حقوق کسر
می شود .قانون مالیات باید اصالح شود.

زائران اربعین از خدمات رومینگ استفاده نکنند
که باید قدر آن را دانست .مصطفی خاکسار
قهرودی با بیان این کـــــه تالشهای ذلیالنه
دشـــــمن برای تفرقه افکنی میان مسلمانان
نشان دهنده افزایش بصیرت جوامع اسالمی و
به خطر افتادن منافع استکبار در منطقه است،
افزود :حضور موکبداران اربعین حسینی در
مشهد مقدس و ایران اسالمی و حضور آنان در
حسینیه امام خمینی(ره) برای استماع بیانات
حکیمانه رهبر معظم انقالب اسالمی ،حرکت
بسیار ارزشـــــمندی بود که نشـــــان از اتحاد،
همدلی و انسجام ملتهای ایران و عراق دارد.
• • 2برابر شدن خدمات رسانی شهرداری
مشهد در جابه جایی زائران

شهردار مشهد نیز در جمع خادمان اعزامی به
عراق اظهار کرد  :اتوبوس های اعزامی اربعین
امسال دو برابر سال گذشته ،زائر در نجف جابه
جا خواهند کرد ،در نتیجه خدمات رسانی دو
برابر بیشتر از سال گذشته انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد
«کالیی» افزود :امسال هم به لطف خدا و دعای
حضرت رضــا(ع) خدمت بــه زائــران اربعین را
در نجف در دســتور کار قرار داده ایم و پاکبانان
کاروان خــدام الحســین(ع) بــه رفــت و روب و
نظافت معابر نجف اقدام خواهند کرد.

برنامه اصالح نظام بانکی روی میز رئیس جمهور
وزیــر امــور اقتصادی و دارایــی گفت :برنامه
اجرایی اصــاح نظام بانکی تهیه و در پایان
شهریور به رئیس جمهور تقدیم شد و این
وزارتخانه راهکارهای ارائه شده را تا حصول
نتیجه از مراجع ذی ربــط پیگیری خواهد
کرد .به گــزارش مشرق ،فرهاد دژپسند در
جلسه با مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان
این که افزایش شفافیت ،افزایش کارآمدی
و مدیریت صحیح هزینههای بانکها منوط
به استقرار بانکداری دیجیتال و همچنین
اجرای کامل و موثر حاکمیت شرکتی شامل
تفکیک مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره،
تشکیل هیئت عامل و تشکیل کمیته های
هیئت مدیره است ،افزود :مقرر شده معاونت
امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت
اقتصاد ،بانکها را از منظر اجرای حاکمیت
شرکتی و استقرار بانک داری دیجیتال مورد
ارزیــابــی و رتبه بندی قــرار دهــد.وی اضافه
کرد :ضروری است بانکها در این کار جدیت
و شتاب بیشتری داشته باشند.دژپسند در

حرف مردم

ادامه سخنان خود عزم و اراده جدی بانکها
در واگذاری اموال مازاد و شرکتهای تابعه،
اموالتملیکیوهمچنینتعدیلشعببانکها
را از اولویتهای نظام بانکی برشمرد و گفت:
واگـــذاری شرکتهای تابعه غیربانکی به
بخش خصوصی با استفاده از سازوکارهای
شفاف ارزیــابــی ،ارزش گ ــذاری و از طریق
بورس صورت خواهد گرفت.وی افزود :وزارت
اقتصاد در ایــن زمینه که مــورد تاکید مقام
معظم رهبری ،رئیس جمهور و قانون گذار
است ،حمایتهای الزم را از بانکها به عمل
خواهد آورد.وزیــر اقتصاد با اشاره به این که
در اسرع وقت سازوکار پیش بینی شده برای
آگاهی همه متقاضیان از داراییهای مازاد
بانکها توسط وزارت اقتصاد تدوین می شود
و به اطالع عموم خواهد رسید ،گفت :مقرر
شده ارائه شیوههای مولدسازی اموال مازاد،
تملیکی و تسهیل واگــذاری این واحدها به
منظور فعال سازی ،احیا و افزایش اشتغال این
بخشها در دستور کار قرار گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به زائران
اربعین توصیه کرد به جز در مــوارد ضروری
از خدمات رومینگ به ویژه رومینگ اینترنت
استفاده نکنند چراکه هزینه رومینگ بسیار
بــاالســت .محمد ج ــواد آذری جهرمی روز
گذشته در گفت وگوی تلفنی با رادیو اربعین
در واکنش به مسائل مطرحشده دربــاره نرخ
باالی سرویس رومینگ برای زائران اربعین
اظهار کرد :رومینگ سرویس گرانی است و به
دلیل باال بودن نرخ خدمات رومینگ در عراق
توصیه میشود مــردم از سیمکارت عراقی
استفاده کنند .وی دربــاره اینترنت رایگان

برای موکب ها هم تصریح کرد :شرکت های
عراقی برای برخی موکب های بزرگ در مسیر
راه که اطالع رسانی می شود ،اینترنت رایگان
در نظر گرفتند .ظرفیت شبکه ارتباطی عراق
در مسیر نجف به کربال با تالش اپراتورهای
عراقی دو برابر شده است .آذری جهرمی با
اعــام ایــن که فهرست اپــراتــورهــای عراقی،
نرخ مکالمه از عراق به ایران ،قیمت ها ،بسته
های مختلف و سیم کارت های آن ها تا فردا
ارائه می شود ،گفت :زائران ،سیم کارت های
عراقی را از داخل ایــران تهیه نکنند زیرا این
سیم کارت ها در داخل عراق با قیمت ارزان تر

موجود است .وی به ظرفیت سازی در تمامی
مسیرهای منتهی به مرز در داخل کشور اشاره
و خاطرنشان کرد :اینترنت رایگان در نقاط
مــرزی وجــود دارد و مجموعه های ما موکب
هایی در نقاط مــرزی دایــر کــردنــد .جهرمی
همچنین یادآور شد :ما با همکاری ستاد اربعین
و بازسازی عتبات و یک شرکت دانش بنیان
حوزه ارتباطات حدود  ۶۰۰هزار ماسک نانو
رایگان در مرز به زوار تقدیم می کنیم .این
ماسک ها ریزگردها و ذرات غبار را که باعث
تضعیف سیستم ایمنی بدن و سرماخوردگی
می شود ،فیلتر می کنند.

گزارشی ازتعقیب وگریز پلیس با قماربازها دردامنه کوه

باخت زندگی بازها

قماربازها یا همان زندگی بازهایی که مدتی
آزادانــه در دامنه کوه مشغول قمار بودند با
درایــت و دستور دادستانی بجنورد و عکس
العمل به موقع ماموران قانون تار و مار شدند
و بساط شان برچیده شد .به گزارش خبرنگار
مــا ،قماربازهایی کــه در دامــنــه یــک کــوه در
اطراف بجنورد هر روز بساط قمار را برپا می
کردند ،در پی چاپ گزارش روزنامه «خراسان

شمالی» با عنوان «نصف روز با زندگی بازها»
به دستور دادستان بجنورد تار و مار و تعداد
زیادی از آن ها دستگیر و تحویل مراجع قضایی
شدند .به گفته معاون دادســتــان بجنورد،
طی عملیات غافلگیرانه ای که با حضور20
گروه از نیروهای پلیس امنیت عصر پنج شنبه
انجام شد بساط قماربازها در دامنه کوهی
در بجنورد برچیده شد و دورهمی آن ها از
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بلومبرگ گزارش داد

دالیل تقویت ارزش ریال ایران بهرغم تشدید تحریمها
طی سال گذشته ارزش ریال ایران بهرغم
تشدید تحریمهای آمریکا نه تنها کاهش
نیافته بلکه افزایش چشمگیری نیز داشته
است .سه روز پیش بود که رئیس کل بانک
مرکزی از رشــد  40درصــدی ارزش پول
ملی نسبت به یک ســال گذشته خبر داد
و آن را طلیعه رشد اقتصادی کشور بیان
کــرد .در همین حــال بلومبرگ دیــروز به
بررسی این ادعا پرداخت و نوشت :براساس
آمارهای بانک مرکزی ایران ،بهرغم تشدید
تحریمها علیه این کشور پس از خروج آمریکا
از برجام ،ارزش ریال ایران افزایش حدود
 40درصــدی را تجربه کرده است .رئیس
کل بانک مرکزی ایران در این باره میگوید،
تورم تثبیت شده و ارزش پول ملی نیز بهبود
یافته است .این پایگاه خبری در این زمینه
نوشته است که پس از خروج آمریکا از برجام
ارزش ریــال ایــران در بــازار آزاد به شدت

بین رفت« .عباسی» اعالم کرد :بعد از پاتک
پلیس به بساط قماربازها بیش از  20نفر از
آن ها دستگیر شدند و افــرادی که به واسطه
گستردگی و فضای بــاز محل موفق به فرار
شدند ،تحت تعقیب قرار گرفتند .وی اظهار
کــرد :در ایــن عملیات عــاوه بر ضبط وجوه
قماربازها تعدادی موتورسیکلت و خودرو نیز
کشف و به پارکینگ منتقل شد.

مخاطبان روزنامه خراسان می توانند مطالب
مربوط به تیتر های زیر را که در صفحه اول آمده
است  ،در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی
یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 www.khorasannews.comمطالعه کنند.

رضایت  89درصدی
ازتاثیر مطالبه گری
در «خراسان رضوی»
سقوط کــرد .یکی از دالیــل سقوط ارزش
ریال ،از دست رفتن درآمدهای نفتی این
کشور به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی
برای دولت بود که در کنار آن به افزایش تورم
و کاهش واردات منجر شد ،اما حاال شاهد
آن هستیم که ماههاست ارزش ریال ایران
در حال افزایش است  .بخشی از این مسئله
مربوط به اتخاذ سیاستهای کنترلی عرضه
ارز خارجی و همچنین ایجاد بستر مبادالتی
دولتی بوده است.
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