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«ایران» از «تقاطع مولوی و صاحب جمع» گزارش میدهد

چنــد کاربر توئیتر در خصوص
افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر کاهش
ارزش پــول ملی بحــث کردهاند .با
اینکه برخی کاربــران تأثیر افزایش
نــرخ ارز بر کاهــش ارزش پول ملی
را زیــاد میداننــد اما کاربــر دیگری
بــا رد آن نوشــت :کاهــش  #ارزش
پــول ملی با افزایش نــرخ ارز اتفاق
نمیافتــد ،بلکــه چاپ پــول باعث
تضعیف ارزش پول ملی میشود.
نرخ ارز معلول هست ،نه علت.

 وضعیت اســتان گیــان بر اثر
بــارش ســنگین بــرف نیــز بازتــاب
وســیعی در توئیتر داشت .بسیاری
از کاربران با اســتناد به اخبار رسمی
و غیر رســمی و همچنین فیلمها و
گزارشهایی کــه در فضای مجازی
منتشــر شــده اســت نظراتــی در
خصوص وضعیت این استان ارائه
کردهانــد .اما بســیاری از کاربران به
این موضوع اشاره کردهاند که چرا با
وجودپیشبینیسازمانهواشناسی
و هشــدار در مــورد تــردد به شــمال
کشــور مردم این هشــدارها را جدی
نگرفتند و بهخاطر تعطیلی وســط
هفتــه به اســتان گیــان مســافرت
کردند و در راه ماندند.
امیر رجبی /ایران

چگونه به مولوی برویم؟
مسیر

اولیــن گزینــه پیشــنهادی بــرای رفتــن به
خیابــان مولوی و رســیدن به خیابان صاحب
جمع اســتفاده از مترو است ،یعنی شما باید
خط شماره یک یا قرمز رنگ را انتخاب کنید
و در ایســتگاه محمدیه(مولوی) پیاده شوید.
از آنجا وارد خیابان مولوی شــوید و به سمت
شرق بروید.
دومیــن گزینــه پیشــنهادی اســتفاده از
اتوبوس است .اتوبوس خط پایانه خاوران به

پایانه میدان آزادی و بالعکس.
ســومین گزینــه اســتفاده از آژانــس و
تاکســیهای اینترنتــی اســت ،البتــه توصیــه
میکنیم موقع برگشــت و بعد از انجام خرید
سراغ این گزینه بروید.
چهارمیــن گزینــه اســتفاده از تاکســی
اســت .از بهارستان به ســمت خیابان مولوی
(جنوب) به صاحب جمع میرسید.
منطقــه مولــوی جــزو محــدوده طــرح

چه کسانی به مولوی میآیند؟
توصیه

 -1افــرادی کــه دنبــال برند نیســتند و نمیخواهند برای بســتهبندی
کاالها پولی پرداخت کنند.
-2کســانی که تعداد خانوارشــان زیاد اســت و خریدهای بستهبندی
برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
 -3افرادی که حســاب و کتاب مالی دارند و مدیریت مالی برای آنها
اهمیت زیادی دارد.
 -4شهروندانی که عادت دارند بهصورت عمده خرید کنند.
 -5خریداران سنتی که همچنان معتقدند کاالها را باید از بازار تهیه
کرد.
 -6کسانی که دنبال محصول خاص و کمیاب(به جهت تنوع کاال در
خیابان صاحب جمع) هستند که در بازار میتوانند آن را پیدا کنند.

ëëدخلوخرجنمیخونه
ایــن فروشــنده ادامــه داد :دخــل و
خــرج مــا باوجود کاهــش خرید مردم
هماهنــگ اســت ،اگر قبــاً  5تن برنج
میخریدیــم؛  5تــن میفروختیــم،
اکنــون اگر یک تن میخریــم؛ یک تن
هــم میفروشــیم .طی چند مــاه اخیر
در خیلی از کاالها بازار به ثبات رسیده
و تنش قیمتی از بین رفته است.
ëëتفاوت 1000تومانی

او دربــاره فــرق قیمتهــا در
بنکداریهــا و خرده فروشــیها گفت:
برای آنکه بازار شــرایط آرامی داشــته
باشــد ،تفــاوت قیمتهــا بــه حداقــل
( 1000تومان) رســیده است .بهعنوان
مثال شــکری که ارز دولتــی آن حذف
شــد در بنکداری 5هــزار و  300تومان
و در خــرده فروشــیها  6هــزار و 500
تومان است.
ëëخوابکامیونهازیادشده

 کاالهای اساسی در بازار مولوی
(قیمتها به تومان و واحد کیلو است)

کاال
سردست گوسفند
ران گوسفند
ران گوساله
مرغ کامل
ران مرغ
برنج پاکستانی
برنج هندی
شکر
چای
روغن  16کیلویی
نخود
لوبیا قرمز
عدس ایرانی
لپه
پنیر گوسفندی باز چرب
پنیر تبریزی گاوی چرب

قیمت
69000
79000
77000
12500
11000
11000
9000
6500
65000
117000
7500
12300
10800
16500
56000
34000

ترافیــک اســت از ایــنرو در طــول هفتــه و
تــا قبــل از ســاعت  7نمیتوانیــد بــا ماشــین
شــخصی خود برویــد ،اما روزهای پنجشــنبه
(از ساعت یک به بعد) و جمعه میتوانید با
ماشین خود بروید ،اگر زود برسید در خیابان
صاحــب جمــع امــکان پــارک کــردن داریــد
امــا اگــر دیر رســیدید قبل از تقاطــع مولوی و
صاحــب جمــع در پارکینگهــای خصوصی
پارک کنید.

چگونهازمولویخریدکنیمکهضررنکنیم؟
توصیه

ëëقیمت گوشت در مولوی
چند قدمی بود که از تقاطع مولوی
و صاحــب جمع فاصلــه گرفته بودیم
که یک مغازه کوچک قدیمی گوشــت
فروشــی را دیدیــم کــه قیمتهــای
عجیــب و غریبــی داشــت .فروشــنده
پســر جوانــی بود کــه به رغم نداشــتن
مشــتری در حــال خرد کردن گوشــت
بود.
در ایــن مغازه سردســت گوســفند
 69هزار تومان ،ران گوســفند  79هزار
تومان ،شقه گوســفند  72هزار تومان،
ران گوساله  77هزار تومان و سردست
گوساله  74هزار تومان بود.
از پســر جوان پرســیدیم که جریان
ارزان بودن گوشــت گوسفند چیست؟
چرا در محلههای دیگر قیمت گوشت
فراتر از  85هزار تومان است؟
او گفــت :گوشــت گوســفندی کــه
اینجا به فروش میرسد ماده یا همان
میش اســت ،تنها فرق این گوشــت با
گوشــت گوســفند نر این اســت که نیم
ساعت بیشتر پخت آن طول میکشد.
ایــن فروشــنده ادامــه داد :قیمــت
گوشــت گوســفند مــاده نســبت بــه نر
آن  10هزار تومان ارزانتر اســت و این
امر باعث شــده ما در بــازار مولوی به
خاطر رعایت شرایط مردم ،گوشت با
قیمت پایینتر بیاوریم.
ëëپارسال شقهای میفروختیم
وی گفــت :بــدون اغــراق میگویم
کــه میــزان فروش ما نســبت به ســال
گذشته  60درصد کاهش داشته است
و ایــن روزها فروش ما بیشــتر از  2الی
 3کیلــو برای هر مشــتری نیســت ،این
در حالی اســت که سال گذشته فروش
ما شــقهای بود .به این شرایط اجاره و
مالیات سنگین هم باید اضافه کرد.
بــا چنــد قــدم فاصلــه ،وارد یــک
مغــازه پروتئینــی دیگــر شــدیم که به
غیــر از گوشــت ،مــرغ هم داشــت .در
ایــن مغــازه مرغ کامل  12هــزار و 500
تومــان ،ران مرغ  11هــزار تومان ،فیله
مرغ  17هــزار تومان ،گردن با پوســت
2هــزار و  500تومان ،دل 8هزار تومان
و جگر  3500تومان بود.
ëëامان از مغازه اجارهای!
اولین نکتهای که این فروشــنده به
مــا گفــت ،این بود کــه «فــروش ما دو
سوم کاهش داشته است و اکثر کسانی
که به مغازه ما میآیند (آنهایی که در
این محله زندگی میکنند) سراغ بال،
جگر و ران مرغ را میگیرند».
او ادامــه داد :در ایــن خیابــان
(صاحب جمــع) تنها  4قصابی فعال
است که همه آنها شرایط بدی دارند،
اگر مغازه بــرای خودمان نبود ،بعد از
 10سال از اینجا میرفتیم.
ایــن فروشــنده گفــت :روزهــای
تعطیل به خاطر اینکه مردم از اقصی
نقــاط تهران میتواننــد به این منطقه
بیایند ،فروش ما بیشتر میشود.
ëëاهل حساب و کتاب اینجا میآیند
از او پرســیدیم بــا وجــود تنــوع در
فروشــگاههای زنجیرهای ،مردم هنوز
از قصابیهای مولوی خرید میکنند؟
او گفت :کسانی که اهل حساب و کتاب
هســتند و میخواهنــد جنس خوب به
خانه ببرند به مولوی میآیند .ببینید؛
فــان فروشــگاه اعــام میکنــد کــه
تخفیــف  20درصدی میدهــد اما اگر
قیمت آن گوشــت را با گوشت مولوی
مقایســه کنیــد میبینیــد کــه حداقــل
 20تــا  25درصد برای مصــرف کننده
گرانتر تمام میشود.
ëëاینجا یقه ما را میگیرند
ایــن فروشنــــــــــده در ادامـــــــــــه
صحبتهایــش یک مثــال زد و افزود:
فروشگاههای زنجیرهای هر کیلو سینه
مــرغ بــا اســتخوان را  22هــزار تومــان
حســاب میکننــد امــا در اینجــا بدون
محاســبه  200گــرم ظــرف و  200گــرم
بوگیر(در بســته بنــدی فروشــگاههای
زنجیــرهای وجــود دارد) ،قیمــت هــر
کیلــو ســینه بــدون اســتخوان  21هــزار
تومان اســت .این مثال کوچک نشــان
میدهــد کــه چــرا مــردم هنــوز بــرای
خریــد ســراغ مولــوی میآینــد .ایــن
در حالــی اســت کــه تازگــی مرغهــای
مولوی بســیار بیشــتر از فروشــگاههای
زنجیرهای اســت .در اینجا اگر مشتری
ناراضــی باشــد یقــه مــا را میگیــرد؛
امــا در فروشــگاهها نمیتوان از کســی
مطالبهای داشت.
ایــن فروشــنده ادامــه داد :اگــر

بازار
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بســتهبندی گوشــت و مــرغ در
فروشــگاههای زنجیــرهای کارشناســی
شود ،یقیناً قیمت آنها باید کمتر شود.
او از میردامــاد آمــده بــود و گفــت:
در فروشــگاههای زنجیــرهای مــردم
نمیتوانند برخــی از خریدها را انجام
دهنــد ،ماننــد اســتخوان مــرغ .در
قصابیهای مولوی اســتخوان مرغ به
فروش میرســد ،کســانی که وضعیت
مالــی خوبــی ندارنــد ،بــرای ســوپ،
استخوان مرغ را کیلویی  2هزار تومان
میخرند.
صحبتهــای او اینگونــه پایــان
یافت 10 :ســال پیش که ایــن مغازه را
خریداری کــردم ،روزانه یــک تن مرغ
میفروختــم امــا اآلن بــه زور روزانــه
 400کیلو به فروش میرسد!
خانمــی از منطقــه میردامــاد بــه
مولــوی آمــده بود .از او پرســیدیم چرا
بــه مولــوی آمــده اســت ،گفــت :برای
خریدهــای خــودم کــه بســیار جزئــی
اســت بــه نزدیکتریــن فروشــگاه
زنجیرهای و ســوپرمارکت مــیروم اما
وقتــی میخواهــم در راه خیــر کاری
انجام دهــم به مولوی میآیــم .اینجا
قیمتها مناســبتر اســت و میتوان
حجم وسیع تری خرید کرد.
ëëبازار بعد از یارانه سوت و کور شده
«بعــد از پرداخــت یارانــه  45هزار
تومانی بازار مولوی گل و بلبل میشد
ولــی اآلن با آنکــه یارانه بنزیــن واریز
میشــود ،بازار رونق نــدارد .وضعیت
معیشــت مــردم بهــم ریختــه اســت.
ســال گذشــته مــا بــا  100رســتوران
قــرارداد داشــتیم تــا بــه آنهــا برنــج،
روغــن ،حبوب و رب بدهیم اما اکنون
 30تــا  40درصــد آنهــا تعطیــل شــده
اســت ،آنهایی هــم که ماندنــد میزان
فروش شــان کاهش یافته اســت .این
نشــان میدهد که مــردم از خریدهای
غیرضرور زندگی خود کم کردهاند».
ëëمولوی حکم تفریح هم دارد
این صحبتهای مرد  50ســالهای
بود که موی خود را در خیابان صاحب
جمع ســفید کرده است .او هم بنکدار
اســت و هــم خــرده فــروش .بــا آنکــه
ســالها خاک مولوی را خورده اســت،
میگویــد :چــرا مــردم بــرای خرید به
اینجــا میآینــد؟ وقتی قرار اســت نیم
کیلو یا یک کیلــو حبوب بخرند چرا به
مولوی میآیند از همان ســوپرمارکت
بخرند .قیمتها در حجم کم تفاوتی
بــا بــازار مولــوی نــدارد ،تنهــا هزینــه
بســتهبندی و ســورت(مرتب کــردن)
بــه قیمتهــا اضافــه میشــود .بــرای
برخیهــا خرید از مولوی حکم تفریح
را دارد.
ëëاینجا قاطی هم میزنند
او ادامه داد :در بازار مولوی؛ برخی
از همکاران هستند که از اعتماد مردم
سوءاســتفاده میکنند ،آنها برنجهای
خارجــی بیکیفیــت را بــا برنجهــای
خارجــی با کیفیت قاطــی میکنند و با
قیمت باالتر به فروش میرسانند.
ëëنگذاشتندبرنجگرانشود
ایــن فروشــنده دربــاره اینکــه کــدام
کاالهــا طی چنــد وقت اخیر گران شــده
اســت ،میگویــد :برنج پاکســتانی که تا
چند وقت پیش  8هزار و  500تومان بود
طی ماههای اخیر قیمت  15هزار تومان
را تجربــه کــرد ،ولی با مداخلــه دولت و
افزایــش عرضه برنج ،قیمت آن اکنون
 11هــزار تومان شــده اســت .حبوب هم
نســبت بــه فروردیــن مــاه ســالجاری
حداقــل  60درصــد گــران شــده اســت.
برنج هندی هم نسبت به سال گذشته
حــدود  30درصــد افزایــش یافتــه کــه
عمده دلیل آن قیمت ارز است.
ëëدپوهایاحتکاری
او گفــت :قیمتها روزانه و هفتگی
تغییــر میکنــد و هیــچ حســاب و
کتابــی وجود ندارد ،متأســفانه شــاهد
آن هســتیم کــه برخــی از تجــار غالبــاً
شهرســتانی بارها را بیــن  15تا  20روز
دپــو میکننــد تــا قیمتهــا بــاال بــرود
و بعــد از آنکــه دیدنــد عطــش خریــد
بیشــتر شــد ،بــا قیمتهــای جدیــد
کاالهایــی چــون حبــوب را عرضــه
میکنند.
او دربــاره کاهــش تقاضــا در بــازار
گفــت :کاهش تقاضــای خریــد مردم
نکتــه مثبتــی هــم داشــت ،اینکــه
شــیطنتها در کاهــش عرضه توســط
دالالن و کمبــود در برخــی از کاالها به
ســرعت در بــازار نمایــان نمیشــود و
دولــت فرصت اصالح شــرایط را پیدا
میکند.

توئیتر

دست خالی از اینجا برنمیگردید

 -1اگــر قصــد داریــد مشــتری ثابــت خیابان صاحــب جمع
شــوید ،ســعی کنیــد خریدهای خــود را از یک مغــازه انجام
دهید.
-2به شرط پخت و کیفیت مناسب خرید کنید.
-3بــرای اینکه از اجناس فروشــنده مطمئن شــوید در ابتدا
خریــد با حجم کم را شــروع کنید و زمانی کــه به فاکتورهای
مهم چون کیفیت و قیمت مناســب پی بردید ،حجم خرید
خود را افزایش دهید.
 -4ســعی کنیــد از بنکــداران خریــد کنیــد در ایــن صــورت
قیمتها مناسبتر تمام میشــود ،بدین جهت بهتر است
خریدهای خود را با خانواده و دوستان تجمیع کنید.

ایــن فروشــنده دربــاره کرایه حمل
بــار اظهــار داشــت :خــواب کامیون در
مراکــز توزیــع بار زیاد شــده اســت ،در
گذشــته ســه بار در هفته از بندرعباس
کامیونهــا بــه تهــران میآمدنــد،
اکنــون هــر  10روز یــک بــار کامیونهــا
بــار میزننــد .از ســویی کرایــه حملــی
که ســال گذشــته  4میلیون تومان بود،
امســال  5میلیــون و  500هــزار تومان
شده است.
ëëقیمتجدیدحبوب
زمانــی کــه در مغــازه ایســتاده
بودیــم فــردی بــا وی تمــاس گرفت و
قیمتهــای جدید حبوب در بنکداری
را اعــام کــرد .نخــود  7هــزار و 500
تومــان ،لوبیــا قرمــز  12هــزار و 300
تومــان ،عــدس روس  9هــزارو 300
تومــان ،لپــه  16هــزار و  500تومــان،
عــدس ایرانــی  10هــزار و  800تومان،
لوبیــا چیتــی  14هــزار تومــان و مــاش
 14هزار تومان شده بود.
ëëاتیکتنگو،دردسرسازبگو
ســالهای متمــادی اســت کــه از
بــازار مولــوی گــزارش تهیــه کردهایــم
امــا بــرای اولیــن بــار بــود کــه اتیکــت
قیمتهــا برداشــته شــده اســت .از
یکــی از مغازهداران پرســیدیم که چرا
اتیکت قیمتها برداشته شده است؟
او گفــت :تغییــرات قیمتی زیاد شــده
اســت ،به همین دلیــل اتیکت قیمت
را برمیداریــم تا گرفتار شــکایتهای
مردمی نشویم .مردم میگویند هفته
و روز پیش فالن قیمت بود و االن چرا
قیمتها اینچنین شده است؟

ëëروغنرابهواسطههامیفروشند
تقریبــاً به اواســط خیابان صاحب
جمــع رســیده بودیــم ،کــه بــا مغــازه
دار دیگــری گــپ زدیــم .او گفت :چند
روزی اســت که روغن کم شــده است.
کارخانههــا بــه بــازار بــار نمیدهنــد
و ترجیحشــان ایــن اســت کــه بــه
واســطههای تعریف شــده خود روغن
بدهنــد تــا ســود بیشــتری کننــد .ایــن
اتفــاق بــه خاطــر آن اســت کــه دولت
بــا رشــد قیمــت روغــن کارخانههــا
مخالفــت کرده اســت .در حال حاضر
روغــن  16کیلویــی کــه بایــد  107هــزار
تومــان باشــد از واســطهها  117هــزار
تومان میخریم.
ایــن مغــازه دار ادامــه داد :قیمــت
چــای در بــازار افزایــش داشــته اســت
اکنون چای پرطرفدار مردمی با قیمت
 65هزار تومان عرضه میشود.
در ایــن بــازار بــه غیــر از برنجهای
هنــدی کــه کیلویــی  9هــزار تومــان به
فروش میرســید و مانند گذشته انواع
مختلفی نداشــت ،شاهد تنوع قیمتی
در بــازار برنــج داخلی بودیــم .قیمت
برنــج طارم در بازار  23هــزار تومان و
برنج هاشمی  25هزار تومان بود.
ëëپنیرپیتحلبیرودستمیرود
بــازار دیگــری کــه در مولــوی رونق
داشــت ،پنیــر بــود .پنیرهایــی کــه
بهصــورت حلبی میآیــد و در کمتر از
چند ســاعت به فروش میرســد .یکی
از فروشــندگان پنیــر گفــت :ســالهای
متمادی اســت که ما پنیر میفروشیم
و تاکنون در این بازار رکود ندیدهایم.

در ایــن خیابــان قیمــت پنیــر
گوســفندی چــرب کیلویــی  56هــزار
تومان ،پنیر گوســفندی لیقوان کیلویی
 42هــزار تومــان ،پنیــر ســفید پرچرب
 15هزار تومان و پنیر تبریز گاوی چرب
 34هــزار تومان بود .قیمتها نســبت
بــه ســایر مناطــق حداقــل  25تــا 30
درصد ارزانتر بود.
ëëرونقشویندهها
بــازار دیگری که حال فروشــندگان
آن خیلــی خــوب بــود ،مــواد شــوینده
بــود .محمد مغازه کوچکی در خیابان
صاحــب جمــع دارد .او میگویــد:
امســال قیمت مواد شوینده در قیاس
با ســال گذشــته افزایــش زیــادی پیدا
نکرده است ،سال گذشته بازار ما بهم
ریخــت چــرا کــه قیمتهــا  50درصد
گــران شــد ،ولــی امســال شــویندهها
آرامترین بازار را سپری کردند.
او عنوان کرد :قیمت مواد شــوینده
در فروشگاههای زنجیرهای در مقایسه
با بــازار مولوی ارزانتر اســت ،اما یک
نکتــه وجــود دارد ،شــاید در برخــی از
کاالها مردم متوجه شوند که قیمتها
از نــرخ مصرفکننــده پایینتــر اســت
ولی خریدهای کلی باعث میشود که
به ریز قیمت همه کاالها توجه نشود.
ایــن فروشــنده گفــت :در ماههــای
پایانــی ســال ماننــد ایــن روزهــا ،بازار
شوینده رونق زیادی دارد.
ëëبازار خوش آب و رنگ
در مشاهدات ما و گپهای کوتاهی
کــه بــا برخــی از خریــداران زدیــم بــه
وضــوح مشــخص بود که بــازار مولوی
رونق خود را حفظ کرده است .درست
است که فروش خیلی از کاالها کاهش
یافته و بــه قول مغــازه داران پاخورها
کــم شــده اســت ،امــا خیلــی از مردم
همچنــان ترجیــح میدهنــد بــرای
خرید کاال سراغ این بازار بزرگ بروند.
خریــداران میگوینــد تنــوع کاالیی در
بازار مولوی زیاد اســت و محال اســت
فردی دســت خالی از این بازار خوش
آب و رنگ برگردد.
ســاعت  3و نیم بعدازظهر بود که
از خیابان مولوی خارج میشدیم؛ اما
همچنــان تعــداد زیــادی از خریداران
بهســمت خیابــان صاحــب جمــع
میرفتنــد و تعــداد زیــادی چرخــی
و وانــت بــار بودنــد کــه بــار جدیــد
میآوردند .از زردچوبــه و برنج گرفته
تا انــواع حبوب .در اینجــا هیچ کمبود
کاالیی حس نمیشــود و همانگونه که
تمام مغــازه داران تأکید کردند ،تمام
کاالها به وفور یافت میشود.
ëëخریدبهسبکفالوئرهایمولوی
تحلیل قیمتها نشان میدهد که
نرخ کاالها در این منطقه ارزانتر است
و اگر از بنکداران خرید کنید صرفه آن
بیشــتر اســت .از اینرو اگر مصرفتان
کم است توصیه میکنیم با خانواده و
دوســتان خریدها را یکپارچه کنید تا با
قیمت بسیار مناسب کاالها را به خانه
ببرید.

کاربــر دیگــری نوشــت :وقتــی
ســیل بهــار امســال چالــش ایجــاد
کرد بســیاری از سازمان هواشناسی
انتقــاد میکردنــد ،چــرا پیشبینی
وضعیــت را نکرده بود؛ امــا این بار
که پیشبینی شــد چرا هیچکس به
پیشبینیها توجه نکرد؟ مدیریت
بحــران بخصــوص در جادههــای
منتهــی بــه اســتان وضعیــت
غیرعادی دارد.
کاربــر دیگــری پیشــنهاد داده
اســت کــه در ایــن مواقــع بایــد از
ترددهــای غیرضــروری جلوگیــری
شود تا شــاهد بحران نباشیم؛ البته
مســئوالن نیز نباید غافلگیر شوند!
متأسفانهمجموعهمدیریتبحران
اســتان در ایــن خصــوص بســیار
ضعیف عمل کرده است.

کاربــری هــم بــا اشــاره به قطع
برق در شــهرها و روســتاهای استان
گیــان نوشــت :مــردم بچــه دارند،
مریــض دارنــد نبود برق مشــکالت
بســیار زیــادی را برای آنهــا به وجود
آوردهاست؛البتهمسئوالنمیگویند
مهمتریــن مشــکلی کــه در اســتان
گیــان بــرای وصــل برق مشــترکان
داریــم مشــکل راه اســت.اگر ایــن
مشــکل وجود نداشــت تاکنون برق
تمام مشترکان را وصل کرده بودیم.

یکــی از کاربــران خبر تصویب
الیحه مبارزه با پولشویی در پاکستان
را انتشــار داد و نوشــت :مجلــس
ســنای پاکستان در آســتانه اجالس
آتی گروه ویژه اقدام مالی ()FATF
کــه گفتــه میشــود بــرای دولــت
اسالمآباد جهت خروج از فهرست
خاکســتری سرنوشــت ســاز اســت،
الیحه مبارزه با پولشویی و مقررات
ارز خارجی با هدف تحقق الزامات
گــروه ویژه اقــدام مالــی را تصویب
کرد .قابل توجه تصمیــم گیران در
داخل که زمانی نمانده است.

کاربــران از بــاز شــدن قطعــه
یــک آزادراه تهران -شــمال بعد از
حدود  23ســال اســتقبال کردهاند.
کاربری نوشــت :مردم بــرای اینکه
نفر اول باشــند برای ورود به آزادراه
با ماشین منتظر ایســتادهاند .کاربر
دیگری نوشــت :مردم میخواهند
با ورود به آزادراه تاریخ ساز شوند!

کاهــش ســفرهای نــوروزی به
چین موضوعی اســت که در میان
کاربــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .بــه نوشــته یکــی از کاربران
کرونــا تورهــای نــوروزی چیــن را
لغــو کــرده اســت و آژانسهــای
مســافرتی تهــران میگوینــد کــه
تمامــی تورلیدرهایشــان را از چین
برگرداند هاند.

آمــاری مربــوط به مر گ و میر
کارگــران بهخاطــر رعایــت نکردن
استانداردها هنگام کار نیز در اخبار
توئیتــری کاربــران بازتــاب داشــت.
کاربری نوشــت ۱۳۶۳ :کارگر ،فقط
در  ۹ماهــه اول ســال  ،۱۳۹۸بــر اثر
حادثــه ناشــی از کار ،جانشــان را از
دست دادند.

