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تذکر جهانگیری به وزیران اقتصاد و صمت در
خصوص خودروهای دپو شده در گمرک

...

یادداشت روز
محمدحسین حسین زاده بحرینی

رئیس کمیته پول و بانک مجلس شورای اسالمی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی

ابعاد مصوبه انقالبی مجلس برای ریشه کنی «سود مرکب
-1معضلبدهیهایغیرجاری،ازمشکالتمزمن
نظام بانکی کشور است .این بدهی ها را می توان
به دو دسته عمده تقسیم کرد :دسته اول مربوط به
بدهکارانبزرگبانکیاست.بخشقابلتوجهیاز
اینبدهیهایبزرگ،بهاحتمالزیاد،نتیجهروابط
ناسالمتسهیالتگیرندگانبابرخیازمدیرانبانک
هایاکوتاهیدستگاهقضاییدراینزمینهاست.
دستهدومکهتسهیالتکوچکومتوسطراشاملمی
شود ،عمدت ًا مربوط به تولیدکنندگان و مردم عادی
استکهبهدلیلوضعیترکودیکهدریکدههاخیر
براقتصادکشورحاکمبوده،نتوانستهاندبدهیخود
رابهبانکهاپرداختکنند.البتهنمیتوانانکارکرد
که در میان این دسته از بدهکاران بانکی هم افرادی
هستند که از ضعف نظارت بانک مرکزی و دستگاه
قضاییسوءاستفادهکردهاندوبه رغمتمکنمالی،از
پرداختبدهیخودسرباززدهاند.
 -2آن چه گفته شد ،نگاه کام ً
ال سطحی به مقوله
بدهی های معوق بانکی است .واقعیت این است
که پدیده معوقات بانکی امروز به موضوعی بسیار
پیچیده تبدیل شــده است که بــرای ارائــه راه حل
مناسب،ناچاریمابعادوزوایایپنهانآنرابه درستی
بشناسیم.سوالایناستکهبدهیغیرجاریچگونه
شکلمیگیردوچگونهبزرگوبزرگترمیشود؟
فــرض کنید شخصی مبلغ یک میلیون تومان با
نرخ سود  20درصد و با سررسید یک ساله از بانک
تسهیالتگرفته است.اینشخصبایددرسررسید،
یکمیلیونو 200هزارتومانبهبانکعودتدهد.
حسبمقرراتفعلیبانکمرکزیکهبهتأییدشورای
محترمنگهباننیزرسیدهاست،تسهیالتگیرندهدر
ضمنقراردادیکهبابانکمنعقدمیکند،متعهدو
«ملتزم»میشودکهدرصورتیکهدرپرداختبدهی
خود در سررسید کوتاهی کند ،مبلغی را به عنوان
«وجه التزام» به بانک بپردازد .نرخ وجه التزام6 ،
درصد از نرخ سود مندرج در قرارداد بیشتر است.
بنابراین طبق قــرارداد ،اگر تسهیالت گیرنده در
سررسید ،بدهی خود را به بانک نپردازد و یک سال
تأخیر کند ،باید به جای یک میلیون و  200هزار
تومان،یکمیلیونو 512هزارتومانپرداختکند.
پسدراینمثال،جریمهیک سالتأخیر 312،هزار
تومان است .حال اگر یک سال دیگر تأخیر کند و
کل بدهی اش را در پایان سال سوم یک جا پرداخت
کند ،چه اتفاقی می افتد؟  312هزار تومان دیگر
به بدهی او افزوده می شود .اگر بازهم تأخیر کند،
مث ً
ال بدهی اش را در پایان سال چهارم یا پنجم یا ...
پرداخت کند ،طبق مصوبه صریح شورای محترم
نگهبان،مبلغجریمهیا«وجهالتزام»برایسالهای
بعد هم همان  312هزار تومان است و این عدد ،با
گذشت زمان افزایش پیدا نمی کند .در نتیجه اگر
تسهیالت گیرنده  10سال تأخیر کند و کل بدهی
خود را به جای این که در پایان سال اول بپردازد ،در
پایانسالیازدهمپرداختکند،بایددرمجموعچهار
میلیون و  320هزار تومان به بانک پرداخت کند تا
بریالذمهبشود.
 -3آن چه گفتیم ،صریح مصوبه شــورای محترم
نگهبان و بخشنامه بانک مرکزی به بانک هاست.
آیا همه بانک ها درباره همه بدهکاران خود مطابق
مصوبه شــورای محترم نگهبان و بخشنامه بانک
مرکزی عمل کــرده انــد؟ متأسفانه پاسخ روشنی
برای این سوال وجود ندارد .رئیس کل سابق بانک

»

مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی به صراحت بیان کردند که «من انکار نمی
کنم .ممکن است بعضی بانک ها مطابق بخشنامه
بانک مرکزی عمل نکرده باشند» .قرائن زیادی هم
وجودداردکهنشانمیدهدبانکها–حداقلبرخی
ازبانکهادربرخیازموارد-مقرراتبانکمرکزیرا
رعایتنکردهاندوعم ً
الازفرمول«سودمرکب»برای
محاسبه بدهی تسهیالت گیرندگان خود استفاده
کرده اند« .سود مرکب» به این معنی است که بانک
درهرمرحله،اصلوسودوجریمههایقبلیرااصل
قرار داده و روی آن ،جریمه یا «وجه التزام» بگیرد؛ به
عبارت دیگر ،از سود و جریمه ،مجدد سود و جریمه
بگیرد!متأسفانهبعضیازبانکهاازغفلتوانفعال
بانک مرکزی در سال های اخیر استفاده کرده و
چنینخطاییرامرتکبشدهاند.
 -4در مثال باال اگر بانک از فرمول «سود مرکب»
استفادهکند،ازتسهیالتگیرندهبهجای« 4میلیون
و 320هزارتومان» 12«،میلیونو 100هزارتومان»
مطالبه خواهد کرد! یعنی حدود  3برابر! همین
رفتارغیرقانونیوغیرمنصفانهاستکهبهحق،مورد
اعتراض مراجع معظم تقلید واقع شده و بدهکاران
کوچکومتوسطبانکها،به ویژهتولیدکنندگانرا
مستأصلکرده است.
-5درماههاینخستامسال،کمیسیوناقتصادی
مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی بحران
بدهی های غیرجاری بانک ها با حضور رئیس کل
بانک مرکزی تشکیل جلسه داد .اینجانب به عنوان
رئیس کمیته پول و بانک کمیسیون اقتصادی و
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ،موضوع ابتالی
شبکهبانکیکشوربهپدیدهغیرقانونیوغیرشرعی
«سود مرکب» ،و بالیی را که از این ناحیه بر سر جمع
بی شماری از مردم و تولیدکنندگان آمده است ،به
تفصیلتوضیحدادموصریح ًااعالمکردمکهآنبخش
از بدهی ادعایی بانک ها که ناشی از به کارگیری
فرمول«سودمرکب»توسطآنهاست،نبایدازمردم
گرفتهشود.خاطرمهستکهبانوشتناعدادوارقام
روی تابلو ،برای رئیس کل محترم بانک مرکزی و
اعضایمحترمکمیسیوناقتصادیتوضیحدادمکه
استفادهازفرمول«سودمرکب»چهبالییبرسرمردم
آوردهاستو(درقالبمثالباال)نشاندادمکهنتیجه
اینوضعیتاینشدهکهبانکبهجایاینکهخودش
را  4میلیون و  300هزار تومان طلبکار بداند12 ،
میلیون و  100هزار تومان طلبکار می داند! از نظر
قانونی و شرعی ،مابه التفاوت این دو عدد (در مثال
ما 7،میلیونو 700هزارتومان)،حقبانکنیست!
این ظلمی است که بعضی از بانک ها به مشتریان
خود می کنند و مجلس و بانک مرکزی موظف اند
جلویاینظلمرابگیرند.
 -6حدود یک ماه پیش جلسه ای با حضور مدیران
عاملبانکهایکشور،رئیسکمیسیوناقتصادی
و اینجانب ،در دفتر ریاست مجلس شورای اسالمی
تشکیل شد .در آن جلسه ،رئیس محترم مجلس
موضوعبدهیهایغیرجاریبانکهارامطرحکرد
و از مدیران عامل بانک ها خواست تا بند «و» تبصره
 16قانونبودجهسال 97رااجراییکنند.مفادبند
«و»ایناستکهبانکهاجرایمبدهکارانراببخشند
ومطالباتخودرامطابققرارداداولیهدریافتکنند.
البتهمناعترافمیکنمکهبند«و»تبصره 16خیلی
گنگ نوشته شده و معلوم نیست بانک ها دقیق ًا چه

کاریبایدانجامدهند.درآنجلسهمجددمنبحث
«سودمرکب»راپیشکشیدموبهمدیرانعاملبانک
هاگفتمکهشماالزمنیستچیزیبهبدهکارانخود
ببخشید .لطف ًا فقط از آن ها «سود مرکب» نگیرید!
آن چه برای من بسیار جالب بود ،این بود که مدیران
عامل حاضر در جلسه ،اعم از بانک های دولتی و
خصوصی،باالتفاقازاینپیشنهاداستقبالکردند.
رویکردمثبتمدیرانبانکهابهاینپیشنهاد،نشانه
خوبی است بر این که می توان به اتکای غیرت دینی
مدیران ارشد بانکی ،به اصالح نظام بانکی کشور
امیدواربود.
 -7پس از آن طرحی در  6بند ،براساس آن چه با
مدیران عامل بانک ها توافق کرده بودیم ،تهیه شد و
به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید.
براساساینطرح،مالکمحاسبهبدهیتسهیالت
گیرندگانی که تمام یا بخشی از اقساط خود را تا
پایان شهریور  1397پرداخت نکرده اند« ،قرارداد
اولیه» است .بانک ها موظف اند پرونده بدهکارانی
را که تسهیالت دریافتی آن ها کمتر از چهار میلیارد
تومانبوده،مجددبازبینیکنندواگرازفرمول«سود
مرکب» استفاده شده ،بدهی تسهیالت گیرندگان
را با حذف «سود مرکب» مجدد محاسبه و بدهی
«واقعی»آنانراتعیینکنند.
 -8عالوه بر این ،قرار شد در صورتی که بدهکاران
بانکی کل بدهی واقعی خود را تا پایان سال1397
پرداخت کنند ،در محاسبه بدهی آنــان 6 ،درصد
از نرخ وجه التزام کم شود .باز هم برای درک بهتر
مطلب ،از مثال باال کمک می گیریم :به خاطر داریم
کهدرصورتاستفادهبانکازفرمول«سودمرکب»،
تسهیالت گیرنده  12میلیون و  100هزار تومان
بدهکار می شد؛ اگر بانک از فرمول «سود مرکب»
استفاده نکرده بود اما وجه التزام را به طور کامل
دریافت می کرد ،بدهی تسهیالت گیرنده به چهار
میلیونو 300هزارتومانتقلیلپیدامیکرد.حال
بامصوبهجدیدمجلس،اینعددبهسهمیلیونو600
هزارتومانکاهشپیدامیکند.این،کمکبزرگیبه
بدهکارانبانکیاست.
 -9نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی
در تــاریــخ  14آذر  1397حــذف «ســود مرکب»
از محاسبات بانکی را با رأی کم نظیر حــدود 94
درصــدی خود تصویب کردند .از همه همکاران
ارجمندم که با رأی قاطع ،گام بسیار بزرگی در
اصــاح رویــه های حاکم بر عملیات بانکی کشور
برداشتند ،سپاس گــزارم .هرچند قرائن زیادی
وجود دارد که استفاده برخی از بانک ها از فرمول
«سود مرکب» را تأیید می کند ،اما معنای موافقت
نمایندگان محترم با این طــرح ،به هیچ وجه این
نیستکهازنظرآنان،همهبانکهایکشورمبتالبه
اینرفتارخالفشرعوقانونهستند.پیگیریهای
کمیته پول و بانک مجلس شورای اسالمی و بانک
محترم مرکزی در ماه های پیش رو ،ابعاد این قضیه
راروشنخواهدکرد.
 -10مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی با هدف
کمکبهمردموتولیدکنندگانوتطهیرنظامبانکی
کشور طراحی و تصویب شده است .بنابراین ،قطع ًا
بدهکارانبزرگبانکی،بهویژهآنهاکهبااستفادهاز
ارتباطاتناسالمخود،منابعبانکهارابهیغمابرده
اند و با وقاحت تمام ،از تأدیه بدهی خود سر باز می
زنند،مشمولاینمصوبهنیستند.
 -11اکنون نوبت اعضای محترم شورای نگهبان،
مدیران محترم بانک مرکزی و مدیران و کارکنان
متدین شبکه بانکی است که با تأیید نهایی و اجرای
کامل مصوبه نمایندگان ملت ،عالوه بر برداشتن
بار سنگین بدهی های غیرمنصفانه از دوش مردم
و تولیدکنندگان ،کار بزرگی را که مجلس شورای
اسالمیبرایتطهیرنظامبانکیکشورازپدیده«سود
مرکب» ،که مصداق اتم «ربای جاهلی» است ،آغاز
کرده،تکمیلکنند.بعونهوتوفیقه.

نقشه فرار باقری درمنی چگونه لو رفت؟
در زمان محاکمه حمید باقری درمنی مفسد بزرگ اقتصادی که به اعدام
محکومشدهاست یکگروه،نقشهفرارویراطراحیمیکنندکهباهوشیاری
مقامات قضایی این نقشه ناکام می ماند .به گزارش مهر ،در جریان رسیدگی
به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان و تیم بدرقه تاکید
بسیاری برای اهمیت اعزامهای صورت گرفته کرده بود لذا بالفاصله پس از
تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماسها از سوی جریان وابسته به
درمنی حفاظت و اطالعات قوه قضاییه به پرونده ورود میکند و سرانجام تیم

فرار شناسایی و دستگیر میشود.با دستگیری تیم فرار مشخص میشود این
افراد بدون وابستگی به نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داشتهاند با ارسال
نام ه و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده
خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند .مبلغ
مشخصشدهبرایانجاماینعملیاتدهمیلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهبود
که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار میگرفت.هم اینک افراد دستگیر
شده در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده در دادسرا هستند.

ایلنا-معاوناولرئیسجمهور دردستوربهوزیراناقتصادوصنعت،خواستارعملبهمقرراتدرخصوصخودروهایدپوشدهدرگمرکشد.درپینوشتاسحاقجهانگیری
درخصوصتعیینتکلیفموضوعاستمرارخسارتناشیازدپویخودروهادرگمرکاتکشورخطاببهدژپسندورحمانیآمدهاست:نبایدتحتتاثیرفضاسازیهاموانعفعاالن
اقتصادیرابرطرفنکنیم.اگرکسیتخلفکردهدستگاهقضاییبرخوردمیکندونبایدبرایکسانیکهدرچارچوبقوانینومقرراتعملکردهاندمشکلایجادشود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرا عده ای از تعمیرکاران وسایل نقلیه
سنگین فقط از جایی که خودشان می گویند
ما راننده ها مجبوریم که لوازم مان را بخریم؟
جالب این جاست که هر مشکلی هم به وجود
بیاید می گویند به عهده ما نیست! این یعنی
تبانی با فروشنده!
•• قیمت دالر که کاهش داشته ولــی هیچ
کاالیی ارزان که نشده ،گران تر هم شده و
ارزش پــول کشور هم کاهش داشته حال
چطور با گران فروشی برخورد نمی شود؟ آیا
این کاهش قیمت ها ساختگی است؟!
•• آیـــا ایـــن انــصــافــه ب ــه ک ــارم ــن ــدان سبد
حمایتی بدهند ولــی ماقشربیکارهیچی
نگیریم؟! دست مریزاد آقای روحانی!
•• بــرای دریــافــت مــازاد پــول ویــزای اربعین
چندین مرتبه بین بانک هــای ملی و ملت
پاسکاری شدم ولی هــردو بانک اظهار بی
اطالعی کردند .بیایید پیدا کنید پرتقال
فروش را !
•• مطلب شمادرتمجیددکوراسیون خانه
ســتــاره هــای غــرب چــه دردی از مــا دوا می
کند؟! گذشته از این که هیچ جنبه آموزشی
ندارد این مطلب چه حسی به مردم القا می
کند؟
•• چرا کسی به کار داروخــانــه ها رسیدگی
نمی کند .داروی زولپیدم را که باعث اعتیاد و
وابستگی و توهم و میل به خودکشی می شود
بدون نسخه به جوانان می دهند و کسی هم
جواب گو نیست!
•• آن هایی کــه خـــودرو را گــران مــی کنند
حق دارن ــد! چــون تا حــاال زن وبچه شان را
در بزرگراه سوار موتور نکرده اند یا از میله
اتوبوس آویزان نشده اند.
•• چرا دیگه از گشت زنی نیروهای انتظامی
خبری نیست؟ این موضوع باعث افزایش
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صفحه6

کاهش قیمت لوازم خانگی فقط در تیتر خبرها!

شیری -رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی
تهرانازآغازکاهش 10تا 15درصدیقیمتلوازم
خانگی از روز شنبه خبر داده بود و تصور می شد در
پی این افزایش قیمت ها باالخره فروشندگان طبق
ایناعالممجبوربهکاهشقیمتهاخواهندشداین
در حالی است که مشاهدات گزارشگر ما حکایت از
اینداردکهکاهشقیمتقابللمسیدربازاروجود
ندارد.درهمینبارهیکیازفروشندگانلوازمخانگی
می گوید :با این که اعــام شــده روز شنبه کاهش
قیمت لوازم خانگی را خواهیم داشت،اما افزایش

 20درصــدی برند «الکترواستیل» را روی سایت
آن شاهد بودیم« .اسنوا»« ،دوو» و «بوتان» قرار بود
از روز شنبه  10درصد کاهش قیمت داشته باشند
اما هیچ کدام کاهش قیمت ندارند فقط برند «دوو»
روی سایت کاهش قیمت دارد«.اصغرزاده» رئیس
اتحادیهلوازمخانگیبجنوردنیزدراینبارهمیگوید:
بااینکهاعالمشدهکاهش 10تا 15درصدیلوازم
خانگیراخواهیمداشتاماازروزشنبهکهاولینروز
از اجرای این طرح است شرکت های تولیدی هیچ
گونهکاهشقیمتینداشتند.

افراد خالفکار و باج گیر شده است.
•• پنج شنبه شب شبکه آی فیلم فیلم سناتور
را پخش کرد .بعد از  34سال هنوز این فیلم
ارزش دیدن دارد ولی بعضی از این فیلم های
االن ارزش یک بار دیدن را هم ندارد چه برسد
به این که بخواهی تکرار آن را هم ببینی مثل
خانم یایا و تگزاس.
•• اون ف ــردی کــه یــک کیلوپسته را 230
عددگفته احتماال پسته را با گــردو اشتباه
گرفته آخه بهترین پسته هم از  600عدد
بیشتره !
•• هرشبکه مــی زنــیــد فــوتــبــال پخش می
کند!ازشبکه ورزش وســه وشما واستانی
بگیریدتاشبکه تازه تاسیس امید!بعیدنیست
بــه زودی شبکه۴وخبرهم فوتبال پخش
کنند!؟چرایک شبکه مخصوص فوتبال
تاسیس نمی کنند تا همه فوتبال ها به آن
شبکه منتقل شود؟
•• سودسهام عدالت واریزمی شودیاهمچنان
چشم انتظاربمانیم؟!
•• تــمــام کــســانــی کــه بـــرای مـــردم تصمیم
گیری می کنند وشعارمی دهند که در این
شرایط همه باید صبر و تحمل کنیم خودشان
حقوق باالی  10میلیون تومان می گیرند اگر
راست می گویند حقوق یک میلیونی بگیرند
اون موقع سینه سپر کنند.
•• شما به کارمندان سبد کــاالی نقدی می
دهید ولی به مددجویان کمیته وبهزیستی
سبد کاال می دهید که در فروشگاه توزیع
می شود و همه اش بسته بندی وگران قیمت
اســت .خب به ایــن بندگان خــدا هم نقدی
پرداخت کنید.
•• آقای ضرغامی درمصاحبه اخیرشان گفته
اند که حقوقم  9میلیون و  500تومان است
که با اضافاتش بیشترازاین می شود وچون

اخیرا سه میلیون بابت قسط ازحقوقم کسر
می شود زندگی مان به سختی می گذرد!
دقت بفرماییدکه این مدیر عزیز با این حقوق
به سختی زندگی می کنند .اون وقــت ما
انتظار داریم که مسئوالن باری از دوش مردم
بردارند!
•• لطفاباخودروسوارانی که درساعات پایانی
شب اقــدام به ویــراژ دادن در خیابان های
شهرستان درگزمی کنندوبرای شهروندان
مزاحمت ایجاد می کنند برخورد جدی کنید.
•• همشهری عزیزکه به عنوان میوه درهم میوه
های خراب داخل نایلون می گــذاری ،هیچ
می دانی نانی که به این روش سر سفره ات
می بری حرام است؟ میوه درهم یعنی ریز و
درشت قاطی باشد نه این که بیشترش میوه
خراب باشد.
•• صفحات روزنــامــه کــوچــک شــده خیلی
کارخوبیه هم صرفه جویی است هم جمع
وجورکردنش راحــت تره خواهش می کنم
این کار رو ادامه بدید .من از چندین نفرسوال
کردم همه نظرمن رودارند.
•• باید در مساجد و فرهنگ سراها کالس
های مهارت زندگی را به مردم آموزش دهند
مانند برنامه کام شیرین از شبکه  2که روان
شناس ها صحبت می کنند و شامل همسر
داری و بچه داری و ارتباط با مــردم محیط
اطراف است.
•• احسنت به آقــای غفوریان که درقسمت
نیش ونوش روزنامه تان درباره نظم زندگی
ضرغامی و مردم حقیقت را بیان کردند .واقعا
لذت بردم شعارتاشعور را ترسیم کردند.
•• بازنشسته بیمه تامین اجتماعی بودم چون
خانمم کارمند بود حق بیمه دادیم پیام دادند
که باید دفتر چه ها را تحویل بدهیم .خیلی ها
این مشکل را دارند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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جلوه دیگری از عجایب پراید!

امام جمعه مردمی

یکی از فیلم های پر بازدید چند روز اخیر در
فضای مجازی ،فیلم گرفته شده از پرایدی بود
که با سه چرخ در حال سبقت گرفتن در جاده
بود .کاربری نوشت« :قربونش برم پراید از
بس سبکه یه نفر که اون ور ماشین بشینه
نیازی به چرخ این ور نــداره» .کاربر دیگری
نوشت« :باز بگید این ماشین خوب نیست ،حق
داشتن از رضا رفیع مجری برنامه منبع موثق به
خاطر توهین به پراید شکایت کنن» .کاربری هم
نوشت« :این خودرو وقتی همه چیش سالمه آن
چنان امنیتی نداره چه برسه به این که سه تا
چرخ بیشتر نداره ،این بنده خدا هم انگار داره
از دست پلیس فرار می کنه ».

تصویری از «آیـــتا ...عابدینی» امــام جمعه
قزوین در بــازار و در میان مــردم در فضای
مجازی پخش شد .او در حالی که خودش خرید
میکند از نزدیک نیز مشکالت مردم را میبیند
و برای حل آن ها تالش میکند .کاربری نوشت:
«همیشه خبرهای آقازاده هایی که توی خارج
زندگی میکنن رو عده ای بازنشر میکنن چه خوبه
که این جور مسئوالن رو هم ببینن که خودشون
رو از مردم جدا نمی دونن و در کنارشونن» .
کاربر دیگری نوشت « :کلید حل مشکالت کشور،
قرارگرفتن مسئوالن در بین مردم و همراه و
همقدم شدن با ملت است و الغیر».

2.8 M views

متلکی سنگین به خاوری در تورنتو
ویدئویی از کنسرت پرواز همای در تورنتو در
فضای مجازی پخش شد که در بخشی از شعرش
می خواند« :دزد با دنیایی از ثروت به شهری
امن رفت /شهردار شهر راهی ُجز حمایت کردن
از ایشان نداشت (در حالی که با انگشتش
عالمت لمس پول را نشان می داد) » این اتفاق
با واکنش کاربران مواجه شد .کاربری نوشت:
«همای با این کارش توی تورنتو خاوری رو با
خاور له کرد» .کاربر دیگری نوشت« :من هنوز
نمی تونم باور کنم و درک نمی کنم که چطوری یه
نفر این همه می تونه پول رو برداره و از کشور
خارج شه بعد بفهمن که کلی اختالس کرده».







1.8 M views

گزارشی از اولین روز اجرای وعده اعالم شده

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

پویش برای برگشت به زیبایی اصلی
به تازگی در کره جنوبی پویش خرد کردنلوازم
آرایش برای بازگشت به استانداردهای اصلی
زیبایی شکل گرفته است .گاردین درباره این
پویش نوشت« :زنان و دخترانکره جنوبی در
اعتراض به استانداردهای زیبایی که از سوی
رسانهها تحمیل میشود ،لوازم آرایشی خود را
به سطل زباله انداختند ».کاربری نوشت« :کاش
این پویش حداقل تو فامیلمون راه بیفته،
چندین ساله صــورت واقعی خانومای فامیل
رو ندیدم» .کاربری نوشت« :اگه ما خانوما تو
کشورمون به این پویش بپیوندیم کلی صرفه
جویی ارزی می تونیم داشته باشیم» .کاربری
هم نوشت« :هدف این جنبش به چالش کشیدن
نگاه ابزاری به زن است .این زنان می خواهند
آزادی واقعی را تجربه کنند».

2.3 M views

تجارت نجومی کتاب های کمک آموزشی
برنامه حاال خورشید این بار به تجارت نجومی
کتاب های کمک آموزشی پرداخت و از جامعه
هدف  20میلیون نفری گفت .رشیدپور در بخش
هایی از صحبت هایش به چند موضوع از جمله
به «رسانه تا آخر پای تخلفات برخی موسسات
آموزشی ایستاده است /این که کتاب «کمک
آموزشی» را به زور وارد ادبیات دانش آموزان
میکنیم چیزی جز سودجویی نیست /مگر دو دهه
قبل که این تجارت پرسود نبود ،هیچ کس دکتر
و مهندس نشد؟!» اشاره کرد .کاربری نوشت:
«نمی دونم دانش آموز اول دبستان دیگه چرا
باید کمک آموزشی داشته باشه» کاربر دیگری
نوشت« :این تجارت نجومی مگه میذاره کسی
جلوش رو بگیره» .کاربری هم نوشت« :خدا کنه
وزیر آمــوزش و پــرورش یه همتی کنه و بساط
همین کمک آموزشی ها و کنکور رو جمع کنه».

1.2 M views

بازیگر معروف در انتظار ازدواج
شبنم فرشادجو بازیگر سریال بانوی عمارت
در یک گفت وگو با نیما کرمی که بخشی از آن
در فضای مجازی پخش شد از ازدواج به عنوان
دغدغه اصلی این روزهایش یاد کرد و گفت:
این روزهــا خیلی به ازدواج فکر می کنم .او
حتی مالک های شوهر آینده اش راهــم روی
آنتن زنده اعالم کرد .کاربری نوشت« :این که
تلویزیون باید دانشگاه باشه برای ملت ،به
تبلیغ برای همسریابی تغییر کرده !» اماکاربر
دیگری نوشت« :به نظرم با توجه به باالرفتن
سن ازدواج باید این چیزها را بپذیریم که حتی
یک دختر به خواستگاری پسر بیاید ».

