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کتاب خاطرات رهبر انقالب
از زندان و تبعید دوران مبارزات به زبان فارسی منتشر شد

...

یادداشت روز
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

از دادگاه های مفاسد
اقتصادی درس گرفته ایم ؟
برگزاری دور جدید دادگاه های مبارزه با مفاسد
اقتصادی مورد توجه ویژه رسانه ها و افکار عمومی
قرار گرفته است و به طور عمده پس از برگزاری هر
دادگاه  ،تصاویر و تیتر های مرتبط با این جلسات
در صفحات اول روزنامه ها و سایت ها خود نمایی
می کند ،تیتر ها و تصاویری که گاهی رنگ و بوی
هیجانی هم به خود می گیرد اما سوال اصلی
این است که آیا آن درس مهمی را که باید از این
دادگاه ها بگیریم ،گرفته ایم؟به عبارتی اگر این
دادگا ه ها را فقط در هیجان برگزاری جلسات آن
و گاهی تناقض گویی و در مخمصه قرار گرفتن
مفسدان یا فالن سلطان و حتی اعــدام آن ها
خالصه کنیم عمال مسیری ناتمام را پیمود ه ایم.
این دادگا ه ها عالوه بر این موارد باید دستاورد
مهم تــری را بــرای ماداشته باشد و آن چیزی
نیست جز فهمیدن اشکاالت و نقص های سیستم
نظارت و اجرا که به این مفسدان مجال فعالیت
می دهد.بدیهی است این شناخت مقدمه مقابله

و رفع این اشکاالت است.با توجه به این مسئله
توجه به دو نکته درباره آن چه از این دادگاه ها باید
برداشت کرد ،ضروری است:
 -1برگزاری جلسات دادگاه های اخیر از سلطان
سکه و قیر تا بانک سرمایه و هدایتی نشان داده
است که نظام بانکی در سال های اخیر چقدر در
تیررس فساد بوده است .به نظر می رسد ضروری
است تا بانک مرکزی که در دوره مدیریت جدید،
تالش های شایسته ای برای اصالح نظام بانکی
آغاز کرده است ،با نگاهی آسیب شناسانه به سراغ
عوامل شکل گیری فساد در نظام بانکی برود و
گلوگاه هایی را که موجب می شود برخی عوامل
بانکی تبدیل به همکاران و کــارســازان عناصر
مفسد شوند ،شناسایی کند .به ویژه در این زمینه
اصالح دستورالعمل های صالحیت حرفه ای و
اخالقی مدیران بانکی از مدیران ارشد بانک ها
تا مدیران شعب و تدوین سازوکارهای الزم برای
نظارت داخلی بانک ها بر عملکرد شعب و نظارت
بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ضروری است.
دستورالعمل هایی که بتواند اطمینان به کشف
زدوبندهای مختلف در نظام بانکی را ایجاد کند و
اجازه ندهد برخی سرمایه داران کالن با تحمیل
برخیافراددربدنهمدیریتبرخیبانکها،بتوانند
بانک ها را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند.
 -2در بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی،
ضعف قواعد پول شویی مشهود است .انتقال
وجوه کالن در نظام بانکی سال ها بدون قاعده
بوده است و با وجود گذشت  10سال از تصویب
قانون مبارزه با پول شویی ،روح حاکم بر این

قانون که نظم پذیر کردن جریان وجوه نقدینگی
در کشور بوده عملیاتی نشده و نتیجه آن ده ها
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ،قاچاق کاال از
طریق کارت های بازرگانی اجاره ای و مفاسد
بانکی ریز و درشت بوده است .این وضعیت نتیجه
سال ها بی توجهی به ضــرورت رصد نقدینگی
بوده است و تفکرات اشتباهی که حساب های
بانکی را حریم خصوصی افراد می دانستند و با
این طرز فکر غلط ،دسترسی نهادهای نظارتی به
جریان نقدینگی را محدود می کردند ،اکنون باید
پاسخ گوی فسادهایی از این دست نیز باشند .در
هر حال اکنون که تالش هایی برای اجرای این
قواعد شکل گرفته ،ضروری است هر چه سریع
تر و قاطع تر برای به نظم درآوردن و رصد کردن
جریان نقدینگی در کشور اقدام شود تا جلوی
فسادهای بانکی نظیر آن چه در پرونده های اخیر
می بینیم گرفته شود.
اکنون که عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد
اقتصادی منجر به تشکیل دادگــاه هــای ویــژه و
محاکمه چندین مفسد و متهم دانه درشت شد،
ضــروری اســت حلقه هــای بعدی ایــن دادگــاه ها
پیگیری شود و برخورد با فساد در ایستگاه دادگاه
ها و اجــرای حکم متوقف نشود بلکه متولیان با
تجربهفسادهاییازایندستبهدرونساختارهای
اقتصادیکهبسترفسادبودهاند،سربزنندوببینند
که چگونه می تــوان ،فرایندهای فسادآمیز را
اصالح کرد و جلوی تکرار فسادهایی از این دست
را که گاهی یک بانک و مدیران آن تبدیل به عناصر
کارساز برای مفسدان می شوند ،بگیرند.

 5سرنشین بالگرد اورژانس که برای کمک به مادری باردار رفته بودند
در سانحه سقوط به شهادت رسیدند

ایثا ِرجان برای زندگی

پروازبالگردامدادبرایکمکبهیکمادربارداردریکیازمناطقصعبالعبور
نزدیک به شهر کرد ناتمام ماند و متاسفانه این بالگرد قبل از این که به مقصد
برسددچار سانحه شده و تمامی پنج سرنشین آن که رفته بودند تا زمینه
ساز چشم گشودن کودکی به جهان شوند خود چشم از جهان فروبستند  .به
گزارش ایسنا ،خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشوراعالم کرد  :یکی از
بالگردهای اورژانس که در ساعت ۱۱:۱۹روز گذشته برای خدماترسانی
به مادری باردار به پرواز درآمده بود ،متاسفانه دقایقی بعد از پرواز و قبل از
این که به مقصد برسد ،در دامنه کوه و روستایی در  ۳۰کیلومتری شهرکرد
در استان چهارمحال و بختیاری دچار حادثه شد و سقوط کرد.ستار فرهادی
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری نیز با بیان این که بالگرد
اورژانس برای اعزام بیمار از روستای دهدلی یکی از روستاهای صعبالعبور

شهرستان اردل اعزام شده بود که قبل از رسیدن به محل ماموریت دچار
سانحهشد،افزود:دراینحادثهپنجسرنشینبالگردبراثرآتشگرفتنبالگرد
در دم جان باختند .ابراهیمی مسئول روابط عمومی اورژانس ۱۱۵استان
چهار محال و بختیاری نیز با بیان این که در این حادثه سه نفر از کادر پرواز
هوانیروز ارتش و دو نفر تکنسین فوریتهای پزشکی در راه خدمت شهید
شدند،تصریحکرد:دراینسانحهرسولطاهری ۳۱سالهوستارکاویانی۳۹
سالهکارشناسفوریتهابودندکهجانبهجانآفرینتسلیمکردند.ابراهیمی
در خصوص علت این حادثه ادامه داد:برخورد بالگرد با کابلهای فشار قوی
برق منجر به این حادثه شده است.به گفته مسئول روابط عمومی اورژانس
چهارمحال و بختیاری اجساد جان باختگان به دلیل سوختگی شدید برای
شناسایی به پزشکی قانونی مرکز استان منتقل شدند.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• م ــردم تــو را بــه خــدا در نظر سنجی هــا و
مسابقات صدا و سیما شرکت نکنید چون
هدف این ها دانستن رای و نظر شما نیست
بلکه هدف کسب درآمد از جیب شماست.
•• برای  7ساعت که فرزندم در بیمارستان
خیریه جــواداالئــمــه(ع) بستری بــود 600
هزار تومان هزینه گرفتند .این مبلغ را اگر در
بهترین هتل هم می گذراندیم نمی گرفتند.
لطفا رسیدگی کنید .بیمارستان خیریه باید
این گونه باشد؟
•• آقای نوبخت انگار تقال کرده حقوق کالن
برقرار باشد ،فقط چون خــودش حقوق باال
دارد .گفت کسی که حقوق زیاد دارد اگر به
حقوقش  9درصــد اضافه شــود و  35درصد
مالیات بدهد بهش ظلم شده! خالصه انگار
نوبخت خیلی تابلو سعی در افزایش حقوق
خودش دارد!
••مردم عزیز لطفا هر چیزی رو که گران است
نخرید تا روی دست فروشنده بمونه و مجبور
بشه ارزان بفروشه .مقصر تمام گرونی ها فقط
خودمان هستیم.
•• آقـــای بطحایی شــمــا چــه خــاطــره بــدی
از معلمانت داری که تمام خط قرمزهایت
برای معلم هاست!حتی تنبیه کالمی!پس
تکلیف بعضی دانــش آمــوزان الت وبی ادب
چه می شود؟چه کسی ازمعلم دربرابرتوهین
وضــرب وشتم آن ها دفــاع می کند؟ شما تا
حــاالدرکــاس هــای 50نفره درس نــدادی
وگرنه این قوانین صدمن یک غاز را تحویل ما
نمی دادی!
••دربحثناعادالنهبودنحقوق،نادیدهگرفتن
تحصیالتوسنواتخدمتعادالنهاست.
••دالر هزار تومان گران شد و به بهانه آن باز
جنس هایشان را دو سه برابر کردند دالر که
ارزان می شــود بــاز جنس هایشان را گران

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

می کنند! ای کاش یک برخورد قاطع با این
افراد بشود.
•• واریز سود سهام عدالت چه شد؟
•• آقای روحانی این صف های طوالنی گوشت
یخ زده مردم رو عصبانی کرده ،اون وقت شما و
آقایظریفلبخندبهمردمتحویلمیدهید؟!
••باید حداقل دستمزد ماهانه سال آینده و
نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی
باخرج و مخارج خانواده ها برابری کند که اگر
این طور نباشد رنج وعذاب همیشه همراه آن
ها خواهد شد.
•• از این که آقای رئیس جمهور استعفای آقای
ظریف را قبول نکردند خوشحالیم چون به
صالح مملکت نبود وایشان فردی تحصیل
کرده و با شخصیت و خوش برخورد هستند
و به کوری چشم دشمن داخل وخارج موفق
باشند!
••چرا مجوز داروخانه دام پزشکی به کسی
نمی دهند؟
•• رابــطــه تنگاتنگی بین گــرانــی وتـــورم با
بزهکاری وخــاف وجــود دارد .قابل توجه
مسئوالن!
•• سازمان خصوصی سازی چه می شد سود
سهام عدالت سال  97مددجویان بهزیستی
وکمیته امداد را با بقیه سهامداران واریز می
کردید تا سال جدید وایــام نــوروز را با شادی
سپری می کردند؟
••مــتــأســفــانــه بــرخــی مــراکــز مــعــایــنــه فنی
شهرمشهد باتوجه به تــورم وگــرانــی اقــدام
بــه خــرج تــراشــی واذیــــت کـــردن صاحبان
خودروهامی کنند.
•• معاینه فنی شماره  ۴ارومیه لــوازم یدکی
رو با قیمت باال به مــردم می فروشه اگر هم
ازبیرون بخری با بهانههای مختلف معاینه
نمی ده تاباالخره به تعمیرکار اونابری واز اونا

نمابر05137009129 :

لوازم باقیمت ودستمزد باال بخری! تعزیرات
کجاست؟
••حاال که 90درصد تمرکز وزرای راه در دولت
تدبیر و امید روی هواپیما و فرودگاه قرار گرفته
خوب است با یک الیحه نامش را هم به وزارت
پرواز تغییر دهند .مگر چند درصد سهم وزارت
راه و مسکن مربوط به فرودگاه و هواپیماست؟
••در برخی مغازه ها ،ادکلن ها و دئودرانت
های استفاده شده را با این بهانه که به صورت
قاچاق وارد شده با قیمت باال می فروشند.
•• اعالم کرده بودند در نمایشگاه فروش بهاره
گوشت و مرغ تنظیم بازار توزیع می شود اما
فقطشکروتخممرغوبرنجتایلندیمیدهند.
پس چی شد؟
••درخصوص مصوبه بخشش سود و جرایم
تاخیر وام های بانکی لطفا اعــام کنید چه
زمانی به بانکها ابالغ می شود؟
••هیچ بانکی در پرداخت تسهیالت به قوانین
صادر شده بانک مرکزی عمل نمی کند ،مگر
با سالیق خود مسئول شعبه یا اعتبارات همان
بانک!
••به تازگی گزارشگران دایم اپلیکیشن اعالم
می کنند .آخه فوتبال چه ارتباطی داره به
اپلیکیشن؟
••آقای رئیس جمهور لطفا با کمی گذشت و
تواضع نمره دولت خودتان را  19بگذارید!
••واقعا متاسفم برای دولتی که هرماه کارگر
ساختمانی باید برای تمدید دفترچه خدمات
درمانییکروزازکاربماندالبتهاگرکارباشد.
هریکماهبایدبرایتمدیدبریمشعبه.بهخاطر
همین از کارافتادگی  10ماهه بیمه شدم اما
یک بار تمدید کردم .متاسفانه قانون فقط به
نفع بیمه است.
••درهمینروزنامهاعالمشد ۱۷۰تومانسود
سهام واریز شد ولی ۹۰تومان بیشتر ندادند!





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

حجتاالسالم والمسلمین رئیسی تشریح کرد:

کارنامه 3ساله آستانقدس رضوی
تولیت آستان قدس رضوی در گفت وگوی ویژه خبری
یک شنبه شب ،گزارشی از اقدامات انجام شده طی سه

▪تأمین داروی  45درصد از بیماران هموفیلی
کشور

سال سپری شده از مدت حضور خود در این مسئولیت

تولیت آستان قدس افزود :امروز آستان قدس رضوی

والمسلمین «ســید ابراهیم رئیسی» با تأکید بر این که

میکند و در آینده نزدیک میتوانیم  100در صد نیاز

ارائــه کرد .بــه گزارش آســتان نیــوز ،حجت االســام

تالش ما در مسئله زائر محوری ،تسهیل زیارت و فراهم

کردن زیارتی دلنشــین بــرای زائــران از مبدأ تــا مبدأ

اســت ،تصریح کرد :در همین زمینه تمامی ارتباطات
در آستان قدس رضوی به گونهای فراهم شده تا زائران

داروی  45درصد از بیماران هموفیلی کشور را تأمین
بیماران هموفیلی کشور را نیز تأمین کنیم.

نیازمندان در مشــهد گفت :ایــن امکان وجــود دارد که

شرایطیرافراهمکنیمتاهیچگرسنهایدرمشهدوجود
نداشتهباشد،بهنظرمااینکارانجامشدنیاست،مااین

بهزیســتی و  ...برای همــکاری آمادگی دارنــد .تولیت

نیزاشارهوتصریحکرد:طیسهسالگذشتهیکمیلیون

مسکن و شهرسازی همکاری کردیم؛ مثال در عملیات

در این آســتان وجود داشــت که ســال گذشــته به 10

مترمربع بر فضای فرهنگی آستان قدس رضوی افزوده

مشارکت داشتیم.

زیانده آســتان قدس رضــوی به صفر خواهد رســید.

قدس ایجــاد کردیم ،باغ امــام رضا(ع) بــرای نوجوانان

عمرانی آزادراه مشــهد – چنــاران و در حــوزه راه آهن

شــرکت رســید و تــا آخر امســال تعــداد شــرکتهای
همچنین ســوددهی شــرکتهای آســتان قــدس در

▪پیشرفت  65و  85درصــدی فازهای دوم
زائرشهر و زائرسرای رضوی

است .وی با بیان این که با وجود شرایط کنونی حاکم

زمینه فراهم آوردن شــرایط اســکان بــرای زائران کم

نشده است ،خاطرنشان کرد :امســال برای اولین بار

وی بــا اشــاره بــه اقدامات آســتان قــدس رضــوی در
درآمد حضرت رضا(ع) ،تصریح کرد :موضوع اســکان

زائران به ویــژه زائران کــم درآمد یکــی از دغدغههای

آســتان قدس رضــوی بــوده و در همیــن زمینــه پروژه

احداث زائرشــهر رضوی آغاز شــد که فاز اول آن مورد

شده است ،اردوگاههای فرهنگی را در باغ های آستان

شرایط اقتصادی کنونی کشور تا  5برابر افزایش یافته
بر اقتصاد هیچ کارگری در آستان قدس رضوی بیکار

خادم ،خدمت و مخدوم ،مرجعیت علمی و زائر محوری،

شرکتهای آستان قدس رضوی توانستند تمام درآمد

و در سراســر کشور گســترش یافته اســت ،امیدواریم با

شــغلی آســتان قــدس از  7هزار بــه  10هــزار فرصت

شده است .وی تصریح کرد :امروز موضوع توسعه مفهوم

انوار نورانی برکات حضرت رضا(ع) کشورهای همسایه

داشــته اســت و تــا چنــد مــاه آینــده افتتاح میشــود،

جا تالش کردیم به بخش خصوصی کمک کنیم .عضو

نذورات ،پرهیــز از اقدامــات دارای هزینــه اجتماعی از

شــده و فاز دوم آن  85درصد پیشــرفت داشــته است.

کاهش زیان و ایجاد فرصتهای شــغلی فعالیتهای

همچنین فاز نخست زائرسرای رضوی نیز راه اندازی

تولیت آستان قدس رضوی افزود :در زائرشهر رضوی
دارالشــفا احداث شــده اســت ،تا هم اهالــی منطقه و

هــم زائــران بتوانند از خدمات پزشــکی و ســامت آن

بهرهمند شــوند.حجت االســام والمســلمین رئیسی

اظهار کرد :ظرفیت اطعام غذای متبرک حضرت حدود
سه برابر افزایش یافته اســت که تمام هزینه آن از نذورات

مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد :امروز درباره سود،

بسیاری شده است ،خط تولید نان قدس رضوی و خط

تولید دارو در آســتان قدس دو برابر شــده کــه بیش از

 2500فرصت شغلی با افزایش خطوط کارخانههای

کشــور برای کمک به نیازمندان ،پشــتیبانی از 2800
گــروه جهــادی ،ورود بــه عرصه اقتصــاد دانــش بنیان،

تامین هزاران جهیزیه و لوازم تحریر برای مستضعفان،

مساعدت در ســاخت حدود  3هزار مســکن محرومان،

پرداخت مالیات توســط این نهاد ،گفت :تا قبل از ورود

خدمات رایگان مراکز مشــاوره آســتان قدس در زمینه

مردمتأمینمیشود،هرچهمردمخدمترسانیبیشتری
به طوری که امروز نذورات آستان قدس دو برابر نسبت به

بود ،اما بعد از ورود بنده و بر اســاس ســوال من از رهبر

گذشتهبیشترشدهاست.

جمله مشهد مال ،ثبت نام 200هزار خادمیار از سراسر

تولیدی ایجاد شده است .تولیت آستان قدس رضوی

بنده به آستان قدس رضوی ،این آستان به موجب قانون

ببینند،مشارکتومساعدتبیشترینیزخواهندداشت،

از  4به  ،80افزایــش دو برابری موقوفــات و  10برابری

اجرای 300پروژه الی روبی قنات ها و پرداخت وامهای

در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه موضوع

قابلتوجهمعتادانگوشی!
ویدئویی که در فضای مجازی بسیار بازنشر شد
و توصیه می کنیم همه جوان ها و نوجوان هایی
که خیلی به تلفن همراهشان اعتیاد دارند حتما
آنراببینندوسعیکنندبیشترمراقبخودشان
باشند .در این ویدئوی کوتاه ،خانمی به دلیل این
که سرگرم تلفن همراهش است متوجه ماشین
نمی شود و . ...کاربری نوشت« :حاال این بنده
خدا حواسش به موبایلش بوده اون رانندهه
چرا ندیدش؟» کاربر دیگری نوشت« :مطالعات
نشون داده اعتیادآوری گوشیهای موبایل به
اندازه دادن یک گرم کوکائین به آن هاست!»

بخشی از برنامه پایش که درباره قیمت گوشت
وارداتــی بود در فضای مجازی بازتاب زیادی
داشت .دالوری مجری برنامه خطاب به «علی اکبر
مهرفرد» معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی
که گفته بود قیمت تمام شده گوشت گوسفندی
گرم در گمرک ایران بین  33تا  40هزار تومان
است ،گفت« :کجا گوشت  40هزار تومنی می
فروشند ...در شان ملت ایران نیست که برن
ساعت ها توی صف وایسن تا گوشت بگیرن».
کاربری نوشت« :تا وقتی ارز دولتی بدیم و
گوشت وارد کنیم و نظام توزیعی مون به این به
هم ریختگی باشه همینه .کوپن شاید بتونه یه
نظمی به نظام توزیعی بده».

در ادامه حواشی جنجالی مربوط به درگیری فرهاد
مجیدی با مامور پلیس ناجا ،دکتر جلیل محبی دبیر
شــورای امر به معروف گفته اســت« :از فرهاد
مجیدی تشکر می کنم که با فیلم گرفتن از ماجرا
اجازه داد مردم او را ارزیابی کنند ،پلیس را ارزیابی
کنند ،شفافیت یعنی همین که مسئوالن پشت
شیشه باشند ».وی البته دربــاره تست ندادن
مجیدی اظهارنظری نمی کند این نگاه متفاوت به
موضوعبازتابزیادی داشت:کاربرینوشت«:آقای
محبی فیلم گرفتن مجیدی را تایید می کنه که البته
آن هم جای سوال داره ولی همچنان مقاومتش
در برابر دستور پلیس و تست ندادن کار خیلی
اشتباهی بود ».دیگری نوشت« :قرار بود پلیس ها
مجهز به دوربین بشن تا دیگه از این اتفاقات نیفته
پس چی شد؟»







توجه بــه راهاندازی مرکز بیــن الملل در آســتان قدس،

رســیده اســت .وی تأکید کرد :بنای ما بر این است که

بهرهبرداری قرار گرفته و فاز دوم  65درصد پیشرفت

3.1 M views

گوشت کیلویی  40هزارتومنی کجاست؟!

مرزهای شهر مشهد و استانهای خراسان را درنوردیده

را نیز در برگیرد .افزایش رقبههای وقفی آســتان قدس

به هیچ عنوان رقیــب بخش خصوصی نباشــیم و همه

4.2 M views

نگاه متفاوت به ماجرای فرهاد مجیدی

و جوانــان و بــاغ خاتون بــرای بانــوان راه اندازی شــد و

همچنین اردوگاهی ویژه برای دانشجویان بهره برداری

پیش بینی شــده را کســب کنند و امــروز فرصتهای

5.2 M views

وی همچنیــن دربــاره امکان رفع بخشــی از مشــکالت

ما بــر ســامان دهــی اقتصادی آســتان قــدس رضوی

میقات الرضا در جادهها وارد شــدیم و با راه و ترابری و

باشند .وی افزود :برای تسهیل زیارت به حوزه احداث

▪می شود در مشهد هیچ گرسنه ای نباشد

آستانقدسبهتغییرشیوهاستفادهازباغهایاینآستان

بوده اســت .در ابتدای حضــورم  14شــرکت زیان ده



مالیاتها پرداخت میشود.

▪تــا آخــر ســال تــعــداد شــرکـتهــای زیــانده
آستان قدس به صفر خواهد رسید

در تمام مسیر از آسایش و آرامشــی مطلوب برخوردار





خرجــی و ارزش افزوده را پرداخت کنــد که اکنون این

کارراآغازکردیموبخشهایدیگریمانندکمیتهامداد،

تولیت آســتان قدس رضوی اظهار کــرد :از ابتدا بنای

نگاه متفاوت به ماجرای فرهاد مجیدی و تلنگری به مشتریان اجناس خارجی!

اشتغالزایی،افزایشپنجبرابریفعالیتهایفرهنگی،
کاهش آســیبهای اجتماعــی و همچنیــن راه اندازی

و امر حضرت امــام خمینی(ره) از مالیات معاف شــده

بانک ایده ها برای اســتفاده از ظرفیت نخبگان از دیگر

معظم انقالب قرار شــد آســتان قدس مالیــات جمعی

حجت االسالم والمسلمین رئیسی به آن ها اشاره کرد.

اقدامات آســتان قدس طی ســه سال گذشــته است که

5.1 M views

کلماتی شیرین از دیار فارسی افغانستان
مقایسه چند کلمه فارسی که ما در کشورمان
استفاده مــی کنیم بــا کلماتی کــه در کشور
افغانستان استفاده می شود یکی از پست های
جذاب فضای مجازی بود .در این بین بعضی از
کلمات افغانستانی نسبت به واژه های ایرانی،
قرابت معنایی کاملتری با کلمه دارند؛ مثال اسم
«بیمارستان» در زبان افغانستانی تحت عنوان
«شفاخانه» استفاده می شود که امید به درمان
را برای مخاطب به همراه دارد یا به «زن باردار»،
«دوجان» میگویند یا به کسی که ساختمان را
رنگ میکند« ،رنگ مال» میگویند ،زیرا در این
کار یک اثر هنری خلق نمیشود که او را نقاش
ساختمان بنامند .کاربری نوشت« :خیلی از لغات
افغانستانی در گذشته جزئی از دایره لغات مردم
خودمون بوده».

2.8 M views

چاغاله یه زمانی فحش بود!
اگر از آن دسته افــراد هستید که وقتی چرخ
دستی های نوبرانه را در خیابان می بینید ،دلتان
به هوس می ا فتد باید این روزهــا از سرک
کشیدن به فضای مجازی خــودداری کنید چون
بیشتر کانال ها و صفحات فضای مجازی پر شده
از سینی های پر از چاغاله ،با قیمت باور نکردنی!
کاربران هم به قیمت کیلویی  400هزار تومنی
این نوبرانه واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«مــوز از  8000کیلومتر اون طرف تر سوار
هواپیما میشه میاد  15هزار تومن ،چاغاله بادوم
همینباغبغلمونکیلویی 400هزارتومن».کاربر
دیگری هم نوشت« :یک زمانی چاغاله فحش بود
اما با این قیمتها دیگه فحش نیست!»

3.9 M views

تلنگری به مشتریان اجناس خارجی
کارگاهی بی نــام و نشان امــا با دوربین های
پیشرفته که روی در ورودی خودنمایی می کرد از
کشفیات پلیس در روستاهای اطراف ورامین بود
که داخل آن کارگاه ،انواع مختلف لیبل بهداشت،
رنگ و بسته بندی های مختلف برای آب میوه های
انرژی زا و همچنین قهوه با مارک های خارجی
وجود داشت .کاربری نوشت« :این کارگاه های
تولید جنس تقلبی اکثرا مارک و برند جنسای
خارجیرواستفادهمیکنن چون جنس داخلیزود
لو میره و صاحب کارخونه اجازه نمیده برندش
لطمه ببینه .حاال باز برید دنبال جنس خارجی!»

