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تقاطع بازارها و  2الزام
برای تحقق یک هدف
طــی روزهــای اخیــر بازارهــای کشــور تحــت تاثیــر چنــد
خبــر مهــم قــرار داشــت .بــازار ارز پــس از تنــش چنــد
روزه بــه واســطه اقدامــات آمریــکا ،بــه یــک ثبــات نســبی
رســید تــا مشــخص شــود کــه ایــن بــازار از ثبــات نســبی
برخــوردار اســت و خیلــی نمــی تــوان در آن بــه انتظــار
ســودهای بــاال دل بســت .بــازار ســپرده هــای بانکــی نیــز
بــا خبــری کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی از سیاســت هــای
جدیــد پولــی مطــرح کــرد ،عمــا از مســیر ســرمایه گذاری
جــذاب خــارج شــده اســت ،چــرا کــه همتــی اعتقــادی بــه
افزایــش نــرخ ســود ســپرده هــای بانکــی نــدارد .در ایــن
میــان بازارهــای بــورس و مســکن پالــس هــای مثبتــی از
رونــق را دریافــت کــرده انــد .بــازار بــورس ســقف تاریخــی
 195هــزار واحــدی رارد کــرد و پیــش بینــی هــا حاکــی
از تــداوم نســبی ایــن رونــد تــا باالتــر از  200هــزار واحــد
نیــز هســت .همچنیــن مدیرعامل بانــک مســکن از تدوین
بســته ای بــرای رونــق مســکن خبــر داد و ســه محــور کلــی
آن را شــامل تقویــت عرضــه مســکن ،کمــک بــه قــدرت
خریــد متقاضیــان خانــه اولــی و بازســازی واحدهــای
مســکونی تخریــب شــده در ســیل اعــام کــرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه از منظــر اقتصــاد خــرد ،افــراد و
خانوارهــا بــا درآمــدی مواجه هســتند کــه بخشــی از آن به
ســمت پــس انــداز میــل مــی کنــد .هرچنــد بــا رشــد قیمت
هــا و ایــن واقعیــت کــه قــدرت خریــد خانوارهــا بــه انــدازه
رشــد قیمــت هــا تقویــت نشــده اســت ،در عمــل میــل بــه
پــس انــداز و ســرمایه گــذاری کاهــش مــی یابــد ولــی در
هر حــال بخشــی از درآمــد خانوارهــا بــه ویــژه خانوارهای
متوســط بــه بــاال و ثروتمنــد ،معطــوف بــه ســرمایه گــذاری
اســت .ایــن واقعیــت کــه نظــام بانکــی ،دیگــر محملــی
بــرای ســودهای بــی دغدغــه و کالن نخواهــد بــود و بــازار
ارز و طــا پــس از جهــش ســال  ،97تــوان رشــد بیشــتری
نــدارد ،تقاضاهــای ســرمایه گــذاری را معطــوف بــه
بازارهــای دیگــر خواهــد کــرد.
در شــرایط فعلــی اقتصــاد ایــران ،لــزوم تعییــن مــدل
هایــی جــذاب و فراگیــر بــرای ســرمایه گــذاری بــه
شــدت احســاس مــی شــود امــا قبــل از آن نیــاز بــه تعییــن
الزاماتــی اســت کــه براســاس آن بتــوان افــق ســرمایه
گــذاری بــه ویــژه بــرای ســرمایه هــای خــرد را مشــخص
کــرد .نخســتین الــزام شــامل ،تثبیــت شــرایط اقتصــاد
کالن اســت .بــه ویــژه اکنــون و در شــرایطی کــه محیــط
بیرونــی اقتصــاد ایــران تــا حــد زیــادی شــفاف شــده و
قطــع امیــد از اروپــا و اســتفاده از گزینــه کشــورهای
منطقــه و متحــدان سیاســی بــرای مواجهــه بــا تحریــم هــا
مــورد توجــه همــه جریــان هــای داخلــی از جملــه دولــت
قــرار گرفتــه ،مشــخص اســت کــه بازیگــران خارجــی
اثرگــذار در اقتصــاد ایــران چــه مســیری را در پیــش مــی
گیرنــد .آمریکایــی هــا عمــده اقدامــات اقتصــادی مخــرب
خــود را انجــام داده انــد و در عمــل ممکــن اســت فــروش
نفــت را فقــط کمی دیگــر کاهــش دهنــد و عمــده اقدامات
آمریــکا در ســال جدیــد اقدامــات سیاســی و تبلیغاتــی
نظیــر تحریــم ســپاه خواهــد بــود .اروپــا نیــز همچنــان
بــدون اقدامــی مشــخص کنــار خواهــد نشســت و ایــران
فرصــت دارد بــا ابزارهــای منطقــه ای و متحــدان بــه
مواجهــه بــا تحریم هــا و کــم رنگ کــردن آثــار آن بپــردازد.
الــزام دوم ،فضــای سیاســی ســالم و بــه دور از تخریــب در
داخــل اســت؛ فضــای سیاســی کــه هیجــان های سیاســی
و دعواهــای داخلــی را بــه حداقــل برســاند .اتفاقــات
ابتــدای امســال و ســیل مهیبــی کــه رخ داد ،نشــان داد
کــه بــرای مواجهــه بــا ایــن شــرایط ،چه مقــدار بــه انســجام
داخلــی نیازمندیــم .اقتصــاد کشــور نیــز بــا ســیل تحریــم
هــا و ناکارآمــدی هــای انباشــته ســال هــا مواجــه اســت و
بــرای بهبــود نیــاز بــه انســجام داخلــی دارد.
بــا فــرض تحقــق ایــن الزامــات کــه بــه محقــق شــدن آن
مــی تــوان خــوش بیــن بــود ،تعییــن مــدل هــای جــذاب و
فراگیــر بــرای ســرمایه گــذاری ضــروری اســت ،بــه ویــژه
از ایــن نظــر کــه بســیاری از تــوده هــای مــردم دانــش
کافــی بــرای ســرمایه گــذاری در بــازاری نظیــر بــورس
را ندارنــد و در خــأ بازارهــای ارز و طــا و ســپرده بانکــی
و در شــرایطی کــه ســرمایه گــذاری در بــازار مســکن نیــز
بــا ریســک همــراه اســت و نیــاز بــه حداقــل ســرمایه ای
دارد کــه بســیاری از افــراد تــوان تامیــن آن را ندارنــد،
تعریــف بســته هــای جــذاب ســرمایه گــذاری در بــورس
ضــروری اســت .بســته هایــی کــه بتوانــد بــا تعییــن
ســبدهای ســرمایه گــذاری و تضمیــن حداقــل ســود از
طریــق ســبدهایی از ســهام کــه خطــر زیــان را بــه حداقــل
مــی رســاند ،مــردم را بــه حضــور در بــازار ســرمایه ترغیــب
کنــد.
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دیدار تولیت آستان قدس با مراجع عظام تقلید
حجتاالسالم و المســلمین مروی ،تولیت آستان قدس
رضوی ،در ســفر بــه قم ،عــاوه بــر زیارت حــرم حضرت
معصومه(س) ،با مراجــع عظام تقلید و شــخصیتهای
حوزویدیداروگفتوگوکرد.بهگزارشآستاننیوز،آیت
ا ...وحید خراسانی در دیدار تولیت آستان قدس رضوی
گفت :توفیق خدمت به زائران حضــرت رضا(ع) ،توفیق
بزرگی است که به شما داده شده و از انتصاب شما بسیار
خوشحال شــدم که انشــاء ا ...خدمت شــما فوق تقدیر
اســت و ســعادتی بزرگ محســوب میشــود.وی افزود:
معرفتافزاییزائرانامامرضا(ع)هموارهبایدموردتوجه
آستان قدس رضوی باشد و در این زمینه با چاپ و انتشار
کتاب های مناسب و اثرگذار تالش کنید .آیت ا ...مکارم
شیرازی نیز در دیدار تولیت آستان قدس ،تداوم فعالیت
های فرهنگی در این آستان را خواستار شد و گفت :یکی
از بخشهایی که فراموش شــده بود امــا از زمان مرحوم
طبسی گسترده شد مسائل فرهنگی بود ،حضور ساالنه

دهها میلیون زائر در مشهد مقدس ظرفیت بزرگی برای
گسترش فعالیتهای فرهنگی اســت ،در زمان آیت ا...
رئیسیهماینبرنامههاگسترشیافتامابازهمبهوضع
موجودقانعنشویدوبهگونهایبابرنامههایمتنوعفعالیت
کنیدکهزائروقتیبرمیگرددتغییرکند.گسترشفعالیت
هایمردمی،نظارتدقیقبرفعالیتهایآستانقدس،
برنامه ریزی و مشــارکت در ســاخت مســکن برای سیل
زدگان ،رســانه ای کردن فعالیت های محرومیت زدایی
آستان قدس ،توجه به حوزه علمیه مشهد و بررسی و رفع
مشــکالت آن و همچنیــن ادامه فعالیت هــای فرهنگی
در حاشــیه مشــهد از دیگر نکاتی بود که آیــت ا ...مکارم
شیرازیدردیدارحجتاالسالموالمسلمینمرویبرآن
تاکید کرد .به گزارش مهر ،دیدار با آیات عظام ،سبحانی
و نوریهمدانی و همچنین آیتا ...یزدی رئیس شورای
عالیجامعهمدرسینحوزهعلمیهقمازدیگربرنامههای
روزگذشته تولیتآستانقدسدرسفربهقمبود.

پایان رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی

هدایتی  :قول می دهم تا قبل از صدور رای دادگاه
بدهی بانکی را بپردازم
هادی محمدی – ششــمین و آخرین جلســه رسیدگی به
اتهامات حسین هدایتی و همدستانش روز گذشته برگزار
شد و متهمان و وکالی آن ها به بیان آخرین دفاعیات خود
پرداختند؛ازجملهحسینهدایتیقولدادتاقبلازصدور
رایدادگاهبدهیخودرابهبانکسرمایهپرداختکند.در
پایان جلسه چهار ساعته روز گذشته  ،قاضی پرونده ضمن
اعالم ختم دادرسی به متهمان فرصت یک هفته ای داد تا
آخرینلوایحدفاعیخودرابهدادگاهتقدیمکنند.
بهگزارشخراسان،قاضیدکترمسعودیمقامدرابتدای
این جلسه ضمن تفهیم اتهام به ســید مهدی موسوی نژاد
مبنیبرمشارکتدراخاللعمدهدرنظاماقتصادیکشور
ازطریقتحصیلمالنامشروعبهمیزان 930میلیاردریال،
ازویخواستآخریندفاعیاتخودرامطرحکند.
▪موسوی نــژاد :هدایتی پاسخ گوی  2هزار میلیارد
ثروتشازبانکسرمایهباشد

موسوینژادگفت:تمامآنچهدردفاعیاتبیپایهواساس
هدایتی مطرح شد ،کذب محض و فاقد دلیل بوده است و
نامبردهباانعکاسدفاعیاتخوددرشبکههایماهوارهای
معاند نظام و برخی سایتهای معاند اقدام به فضاسازی
کرده است .همچنین با بزرگ نمایی میزان وجوهی که در
حوزهورزشهزینهکردهمسیررسیدگیدادگاهرامنحرف
میکنــد .وی افزود :هدایتی حقــا و قانونا بایــد درباره دو
هزار میلیارد تومان دارایی ایجاد شده بر اثر وجوه تحصیل
شــده از بانک سرمایه پاســخ گو باشــد .موســوی نژاد در
ادامه دفاعیات خود گفت :قصد واقعی ایشــان از دریافت
تسهیالت هزینه کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل
به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است .در یک فرایند غیر
قانونی متقابل متولیان بانک ســرمایه و آقــای هدایتی با
توسل به نفوذ و اقدامات غیر قانونی و عقد صوری اقدام به
اتالف منابع بانکی و هزینه در محل اهداف آقای هدایتی
کرده اند .آقای هدایتی با اختفای داراییهای ایجاد شده
براثر اســتفاده از منابع بانکی ســعی در فرار از مسئولیت
قانونیخوددارد.پسازپایاندفاعیاتمتهمموسوینژاد،
قهرمانینمایندهدادستانگفت:پروندههایبانکسرمایه
پروندههاییاستکهبهلحاظمجرمیتافرادیکهدرحوزه
بانکی کارکشــته بوده اند و زیرکی خاصی در غارت اموال
بانکی داشته اند تشکیل شده است ،اعضای هیئت مدیره
بانک همه خبره بانکی بوده اند و تســهیالت گیرندهها نیز
ســابقه اتهامی در بانکهای دیگر دارند .بــه این معنی که
هرکسی در این پروندهها نقشی ایفا کرده است تا با ایجاد
یکپازلازشمشیرعدالتفرارکند.
▪هدایتی 43 :میلیارد تومان بابت آزادی زندانیان
داده ام

در این بخش از دادگاه ،قاضی مســعودی مقــام با توجه به
درخواستهای مکرر حســین هدایتی زمانی را برای ارائه
توضیحات او اختصاص داد .هدایتی با اعالم این خبر که تا

پیشازصدوررایوجوهرابازمیگردانم،گفت:جنابآقای
جوالییرئیسستاددیه،پیشکسوت،مبارزومجاهداست
وتاتوضیحاتمنبهعرضایشاننرسیدهتکذیبمیکنند.
من رســید پرداخت ٤٣میلیارد را در سراســر 20استان و
از ســال ٨٦برای آزادی هزاران زندانی دارم و البته در این
زمینهانجاموظیفهکردم.هدایتیاظهارکرد:کیفرخواست
پرازتناقضوتهمتاست،درکیفرخواستباطرحموضوع
خرید امــوال در نقاط مرغوب تهــران و خودروهای لوکس
آشکارابندهرابهفسقوفجوروعیشونوشمتهمکردهاند
درحالیکهبندهدرخانوادهایمذهبیبودم،دوستدارنظام
هستمواموالینیزدرخارجازایرانندارم.باپایاناظهارات
حسین هدایتی و سیدمهدی موســوی نژاد ،قاضی ضمن
اعالم ختم دادرســی گفت :هر دو متهم یک هفته فرصت
دارندتااگرمستنداتیدارندبهدادگاهارائهکنندوپسازآن
دادگاهظرفمدتقانونیرایراصادرخواهدکرد.

•• چــرا نظارتــی برمراکزدرمانی بخش خصوصــی وخیریه ها
نیســت؟چرا یک نفر کشــیک برای تحویل جــواب آزمایش ها
و رادیوگرافی و...نمــی گذارند؟ مرکز درمانی رضــا در بولوار
میثاق کال از29اســفند تعطیــل بود و بیمــاران بــرای دریافت
پاســخ بایــد چنــد روز صبر مــی کردند.
••دربــاره خریــد پیازکیلویــی 12هــزار و 500تومــان دســت
دســت کردم و گفتم شــاید کمــی ارزون تر بشــه .امــروز همون
پیــازرو خریــدم کیلویــی۱۴هــزار تومــان .جالبــه کــه همیــن
پیاز از مــوز پریمــا کــه بــا دالر آزاد از اون ســر دنیــا میاد گــرون تر
شــده .هیچ کســی هــم هیــچ کاری نمی کنــه.
•• قابل توجــه مدیــران! از ســایپا ماشــین خشــک خریــدم این
ایــرادات رو داره :چــراغ مــه شــکن عقــب روشــن نمــی شــه.در
ترافیــک چــراغ چــک روشــن مــی شــه .ماشــین گاهــی اوقــات
ریــپ مــی زنه.دکمــه کولــر کار نمــی کنه.موقــع رانندگــی
صندلــی هــای ردیف جلــو صدا مــی کنه.گوشــه شاســی زنگ
زدگــی داره .نوارهای الســتیکی بین در راننــده درآمــده و. ...
•• با توجه به ایــن که مــدارس اغلب در حاشــیه خیابــان اصلی
هســتند آمــوزش و پــرورش مــی توانــد بــا احــداث مغــازه در
کنــار مــدارس بــا درآمدزایــی از جیــب اولیــای دانــش آمــوزان
چشمپوشــی کنــد.
•• جلــوی شــرکت هــای هرمــی را کــه بــه ظاهــر مجــوز وزارت
صنعــت دارنــد بگیریــد چــون هیــچ یــک از ضوابــط وزارت
صنعــت را رعایــت نمــی کننــد و بیشــترین فشــار روی اعضای
شــاخه پاییــن ایــن شــرکت هاســت و بیشــترین ســود را
سرشــاخه هــای ایــن شــبکه هــا مــی برنــد کــه بــا تبلیغــات
فریبنــده اقــدام بــه عضوگیــری مــی کننــد.
•• مــن یک بازنشســته هســتم کــه ماهانه یــک میلیــون و200
هزارتومــان حقــوق دارم کــه بــا ایــن گرانــی اجنــاس و تــورم
تــا نیمــه مــاه تمــام مــی شــود و آدم خجالــت زده زن و بچــه اش
مــی شــود .از وقتــی کــه گوشــت کیلویــی40هــزار تومــان
بــود و گــران شــد حــدود شــش مــاه اســت کــه یــک کیلــو هــم
نتوانســتم بخــرم .میــوه هــم همــان طــور پیــاز هــم کــه شــده
 12هزارتومــان.
•• مــی خــوام یــک جــوک تعریــف کنم...بیــش از  10مــاه
هســت کــه بــرای کارت ملی هوشــمند ثبــت نــام کــرده ام ولی
پیگیــری کــه مــی کنــم اصــا کســی جــواب نمیــده کــه کارت
هامــون کجاســت؟
•• متاســفانه دولــت قوانیــن تصویــب شــده توســط مجلــس
شــورای اســامی و شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام را اجــرا نمــی کنــد .مثــل قانــون منــع بــه
کارگیری بازنشســتگان .به عنوان مثال شــهردار بازنشســته
مشهد آقای خامســی از شــهرداری بازنشســته شــده و حاال به
پســت بهتر یعنی یکــی از معاونــت هــای وزارت نیرو رســیده یا
اســتاندار بازنشســته خراســان رضــوی بــر صندلــی ریاســت
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حــج و اوقــاف تکیــه زده اســت و. ...
•• همشــهریان مهربــون وقتتــون بــه خیــر و خداقــوت .مــا یــه
رســمی داریــم بــه نــام بــرات کــه هرســاله در مــاه شــعبان اجــرا
میشــه ،رفتــن بــه زیــارت اهــل قبــور رســم پســندیده و خوبــی
اســت ،امــا بیاییــم بــه جــای خیــرات میــوه و شــیرینی و...کــه
کمتــر از 10دقیقه تموم میشــه و میره کاری بکنیــم که صدقه
جاریه باشــه براشــون  .امســال بــه دلیل بــروز ســیل در مناطق
مختلف کشــور مردم نیازمند کمک هســتند .میزان خسارت
اون قــدر زیــاده کــه نمیشــه فقــط بــه کمــک دولــت چشــم
امیــد بســت  .همــت کنیــم وامســال بــا پرداخــت هزینــه بــرات
امواتمــون بــه ســیل زدگان  ،قــدم خیــری برداریــم .
•• هواشناســی خراســان رضوی چندیــن روزه که هــر روز داره
اطالعیــه اخطــار صــادر مــی کنــه ولــی خــوب خــدا رو شــکر
عمــا اتفاقــی نمــی افتــه .بــه نظــر مــی رســه ایــن اطالعیــه
هــا بیشــتر بــرای رفــع مســئولیت صــادر میشــن تــا بــر اســاس
محاســبات و برآوردهــای علمــی .
•• امروزه عمــده فروشــان لــوازم یدکــی وروغــن موتــور و اگزوز
و ســایر لــوازم خــودرو اقــدام بــه احتــکار اجنــاس کــرده انــد و
توزیــع ایــن کاالهــا را بــه مقــدار کافــی و مــورد نیــاز بــازار انجــام
نمــی دهنــد.
•• ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو بــه دروغ اعــام مــی کنــد
که۴۰درصد از اقالم آرایشــی در کشــور قاچاق اســت .جالب
اســت که همین کاالی به اصطــاح قاچاق ازمبــادی ورودی
گمــرکات اصلــی بــه صــورت قانونــی واردشــده اســت پــس
جــزوکاالی قاچاق برای مصرف کننده محســوب نمی شــود.
•• درآســتانه نیمــه شــعبان و شــب هــای بــرات در خراســان بــا
احتــکار خرمــا را بــه چنــد برابــر قیمــت بــه مــردم تحمیــل مــی
کننــد .مســئوالن مربوطــه قیمــت خریــد فصــل قبــل وفــروش
امــروز را پیگیــری کننــد.
•• وزیرآمــوزش وپــرورش واقعــا بــه شــعور معلمــان توهیــن می
کند .بــه خاطــر یــک حــق التدریســی شــاغالن کــه واقعا شــب
عید می توانســتند از شــرمندگی پیش خانواده شان بکاهند
تــا حــاال 10دفعــه قــول پرداخــت داده ولی عمــل نکــرده اند!
••تــا وقتــی بعضــی ازآقــازاده هــا در اروپــا و آمریــکا باشــند
قطعــا نمــی تــوان بــه برخــورد قاطــع دولت بــا آن هــا امیــدوار
بــود.
••آینده نگــری ایــن اســت کــه نــزوالت جــوی و آب را که نشــانه
حیــات اســت بــا دقــت و مهندســی پیشــرفته ســازمان دهــی
بکننــد کــه چــاه هــا و قنــات هــا پــر شــود و کشــاورزی روســتاها
و شــهرها آبادانــی را برایشــان بــه همــراه داشــته باشــد کــه
تابســتان با گرمــای طاقت فرســایش قــدر این نعمــت خداوند
دیــده شــود.
•• قابل توجه مســئوالن محتــرم :ســال 97به پایان رســید چه
شــد سرنوشــت ســهام عدالــت؟ طبــق وعــده هــای داده شــده
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توســط وزیر اقتصاد بــه مردم قــرار بود ســهام عدالت آزاد بشــه
امــا آزاد نشــد و حاال کــه ســال 98اســت ســود آن را نــداده اند.
•• آقایــان مســئول! وقتــی درختــان راقطــع مــی کردنــد
وقتــی درمســیر رود ســاخت و ســاز مــی شــد وقتــی چــاه هــای
غیرمجاز حفــر مــی شــد وقتــی رودها رســوب مــی گرفــت و...
کجــا بودیــد؟
•• این مالیــات بــر ارزش افــزوده دیگــر چه صیغــه ای اســت که
در قبــوض بــرق نوشــته شــده ؟! خجالــت بکشــید .ایــن قــدر با
اعصــاب مــردم بــازی نکنید!
••یکی از صنعتگران دلســوز طرح اســتحصال کاغذ از سنگ
را ارائــه کــرد امــا بــا مخالفــت واردکننــدگان کاغذ مواجه شــد
جالــب این کــه ایــن طــرح مــورد اســتقبال یکــی از کشــورهای
همســایه قــرار گرفــت و در حــال انجــام مراحــل اجرایــی خــود
اســت.
•• بهتریــن گــزارش تــان همیــن موسســات حقوقــی بــی در و
ـن جانبــاز هــم سوءاســتفاده کردنــد و پــول زور
پیکــر بــود .از مـ ِ
گرفتنــد .کاش تلفنــی ازیــک مرکــز رســیدگی چــاپ می شــد
تــا نشــانی آن هــا را مــی دادیــم.
•• قبــا و بــه خاطــر کــم آبــی ،وزارت نیــرو هزینــه آب را افزایش
داده .حــاال کــه ایــن قــدر بــارش و بارندگــی داشــتیم وســدهاو
مخــازن پــرآب شــده بهتــر اســت امســال مبلــغ آب رادولــت
کاهــش دهــد تــا فشــار اقتصــادی مــردم در وضعیــت فعلــی
کاهــش پیداکنــد.
••واقعــا ممنونــم از مســئوالن چــون دانشــجوهایی کــه
فــارغ التحصیــل مــی شــوند هیــچ کاری براشــون نیســت و
بایــد بیکارباشــند اگــه نمــی تونیــد اشــتغال بیاریــد حداقــل
دانشــگاه هــارو کــم کنیــد تــا کســانی کــه قبــول نمــی شــوند
حداقــل تکلیف شــون مشــخص باشــه و بروند ســرکار تــا الکی
عمرشــون تلــف نشــه.
•• فیلــم شکســتن قفــل در منــزل توســط ســارقان و اقــدام بــه
فرار را به پاســگاه ســجاد تحویل دادم مــرا برای تهیــه عکس از
فیلم بــه بخــش خصوصــی راهنمایــی کردنــد و کلی هــم بابت
ایــن لطــف شــان از مــن هزینــه دریافــت کردنــد! ایــن یعنــی
حمایــت از ســارقان!
••شــبکه ۳یــه ســتاره مربــع گذاشــته هــر ایرانــی کــه ایــن کــد
رو بگیــره کمیتــه امــداد بــه هــر ســیل زده یــه پــرس غــذا میــده.
بعــد۵۰۰تومــن از هــر نفــر کــم میشــه ،یعنــی اگــه نزنــی غــذا
بــی غــذا .اونــم کمیتــه امــدادی کــه داره بــرای همیــن روزهــا
بودجــه مــی گیــره!
•• نشــاندن کارگــران روی زمیــن یامبــل بــرای یــک ســاعت
دردی را دوا نمــی کنــد ،مســائل اقتصــادی را حــل کنیــد.
•• االن بارندگــی اســت و احتمــال دارد مــاه دیگر گرما باشــد و
آینــده نگــری راه مقابلــه با گرمــای طاقت فرساســت.
•• درسال ۹۸چهارراهشهدایمشهدرادوسطحهکنید.

▪نماینده دادستان :هدایتی از 586میلیاردی که
گرفتهتنها 15میلیاردراپسدادهاست

دراینبخشازجلسهدادگاه،قهرمانینمایندهدادستانبه
ارائهتوضیحاتیپرداختوخطاببهحسینهدایتیگفت:
شماشرکتیراواردپروسهتسهیالتمیکنیدکهمدیران،
دفتروشرکتغیرفعالوبدونفعالیتاقتصادیهستندو
با آن تسهیالتی که میگیرید  ۴درصد به آقای یقینی حق
حسابمیدهید،شماشرکتهایقالبیراواردتسهیالت
کردید .شــما هیچ فعالیت تولیدی ندارید و یک ریال پول
بانکسرمایهبابتتولیدخرجنشدهاستبلکهبابتشهرت
طلبی شــما به این باشــگاه و آن باشــگاه ،این شــخص و آن
شخصبودهاست.جوریسخننگوییدکهماتولیدکننده
را وارد زندان کردیم ،شما جز صدمه به کشور هیچ ثمرهای
نداشتیدوجزاینکهبرایخودباپولآموزشوپرورشیهای
بیچارهچهرهبسازید،چیزینداشتهاید.شما ۵۸۶میلیارد
پولمردمبیچارهراگرفتیدو ۱۵میلیاردپسدادید،ماتاآخر
پایاینقضیهخواهیمایستاد.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

خارجی!
اجناسپروازی!
مشتریانعروس
آموز و هزینه
تلنگری به
یک دانش
مجیدی و
 20برابر
فرهاد
زندانی
ماجرای
بودجه یک
متفاوت به
سرانه
نگاه
که گفته بود قیمت تمام شده گوشت گوسفندی گرم در گمرک
ایران بین  33تا  40هزار تومان است ،گفت« :کجا گوشت 40
هزار 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».
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حاشیههایخراسان:
* در بخشــی از جلسه مشخص شــد موســوی نژاد برخی
قرارهای کاری خــود با رئیس بانــک ســرمایه را در ویالی
شــخصی خود برگزار می کند که در این جا رئیس دادگاه
اظهارکرد :مــن نمیدانم مقامات و مســئوالن بانکها در
ویالهایشان چهکار میکنند که در بانک نمیتوانند انجام
دهند.مگرویالیشماشعبهبانکسرمایهاست؟
*قاضیدرپایانجلسهبابیاناینکهدرششجلسهدادگاه
درمجموع 40ساعتزمانبههمهمتهماناختصاصداده
شدافزود:فکرنکنمدرایرانهیچدادگاهیاینمقدارزمان
دراختیارمتهمقراردهد.
*هدایتیدرسخنانشاززنداناوینبهعنواندانشگاهغیر
انتفاعیاوینیادکردوگفت:کارآفرینانیدرآنجاهستند
کهمیتواننددراینشرایطبهکشورخدمتکنند.

گفت وگو با مسعود دهنمکی که این روزها «زندانی ها» را در حال اکران دارد

مهمترینمشکلسینمایایرانتضعیفذائقهمخاطباست

هنوز هم بسیاری کنار نام «مسعود ده نمکی» عناوینی چون فعال سیاسی و روزنامه نگار سابق را می نشانند اما این
چهره در سال های اخیر ،آوازه اش را مدیون فیلم هایی است که روی پرده برده؛ از سه گانه «اخراجی ها» تا معراجی
ها و رسوایی 1و .2از زمانی که دهنمکی به حیطه فیلم سازی قدم گذاشته ،مسیر پر فراز و نشیبی را تا به امروز پیموده؛
تجربه ای که به نقدها و طردها یا تاییدها و تشویقها پیوند خورده است .اما او به گفته خود ،در بیش از یک دهه دوران
ی و هیاهوها ،راهی باز و مضامین مدنظرش را در قالب ابزارهای هنر
فیلم سازیاش کوشیده تا از میان این حواشــ 
هفتم برای جامعه بیان کند .او تاکید می کند که در آثارش ،مفاهیم اخالقی و معنوی را با زبانی طنز برای مردم بیان
می کند و از مسیری که طی کرده ،راضی است و حداقل استقبال مخاطبان را گواه توفیق آثارش می داند.
توگو با خراسان میگوید« :به باور من ،اولین و مهم ترین مشکل سینمای ایران تضعیف ذائقه مخاطب است
او در گف 
و این یعنی ذائقهسازی غلط .فضای عمومی سینما نشان میدهد همان طنزی که مثال در فیلم «اخراجیها» باعث
میشد تماشاگر در سینما برای سرود ملی «ای ایران» کف بزند یا برای شخصیت شهید یا جانباز فیلم اشک بریزد ،در
شکل سخیف تری به سمت شوخی های نامناسب و غیراخالقی تغییر مسیر داده است.این روند شکل دادن سلیقه
عمومی که در آثار فعلی سینمای ما به وضوح دیده می شود ،یکی از آســیبهای مهم این هنر به شمار می آید ».وی
گالیه می کند :متاسفانه شــاهدیم که در این حوزه نظارتی وجود ندارد .البته قبل از بحث نظارت باید در رویکردها
تجدیدنظر شود تا فیلم سازان به ِصرف جذب مخاطب به بیان هر شوخی اقدام نکنند.
ده نمکی که این روزها «زندانیها» را روی پرده ســینما دارد ،در اظهاراتش ،صراحت کالم خاص خود را دارد .وی
در مصاحبه ای گفته بود که چندان به جشــنوارهها و رقابتها توجهی ندارد و فیلم هایش را برای مردم میسازد .او
دی ماه سال گذشته ،در توئیتی از ارائه نشدن فیلم «زندانیها» به جشنواره فیلم فجر خبر داده و نوشته بود« :بعضی
کارها و فیلمها از جنس رقابت نیستند و در فضای رقابتی حرف اصلی آن ها گم میشود».
از او می پرسیم دلیل بی رغبتی اش به این گونه رویدادهای هنری چیست ،در جواب بیان می کند :پیش از این هم
گفته بودم که وقتی فیلمی جلوتر از زمان خودش باشد در چنین بسترهای رقابتی دیده نخواهد شد ،حتی اگر دارای
ظرفیت های منحصر به فردی باشد و مخاطب را نیز به خوبی جذب کند .شما میتوانید مشروح کامل این گفتوگو
را در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت  www.khorasannews.comمطالعه کنید.
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ویدئویی که در فضای مجازی بسیار بازنشر شد و توصیه می
ایثارزخمخوردهبم
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نوشت« :گذشت و بخشش سرمایه
کاربری
کردند».
هنگفت نمی خواد تنها یک قلب رئوف می خواد که خدا رو
شکر مردم ما به وفور دارن ».کاربر دیگری نوشت« :اون
چیزی که این روزها حال ما رو خوب کرده ،بخشش و بزرگی
به تمام معنای مردم کشورم بوده دمتون گرم مردونگیتون
مستدام مردم دوست داشتنی کشورم ».کاربری هم
نوشت« :ما نشون دادیم توی مشکالت و اتفاقات ناگوار
ثروتی داریم که در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه و اون هم
همدلی و اتحاد و در کنار هم بودنه و این بار هم در ماجرای
سیل های اخیر با از جان گذشتگی ها و ایثار و بخشش ها
اون رو نشون دادیم».

دربینعکسهاییکهازسیلدرفضایمجازیپخششدهاست،
یک عکس با واکنش های بیشتری همراه بود .در این قاب همه
اقشار از ارتشی و سپاهی گرفته تا روحانی و نیروهای هالل احمر
و بسیجی و حتی یک خانم در حال حمل لوازمی برای سیل زدگان
دیده می شوند .کاربری نوشت« :وطن تنها این گونه ساخته می
شود.همدیگررابپذیریمهمدیگرراباورکنیموهمدیگررایاور
روحانی،بسیجی،ارتشی
«برادران2.8 M
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قیمت باور نکردنی! کاربران هم به قیمت کیلویی  400هزار
تومنی این نوبرانه واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :موز از
 8000کیلومتر اون طرف تر سوار هواپیما میشه میاد 15هزار
تومن ،چاغالهبادومهمینباغبغلمونکیلویی 400هزارتومن».
کاربر دیگری هم نوشت« :یک زمانی چاغاله فحش بود اما با این
قیمتها دیگهفحش نیست!»
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مقایسه چند کلمه فارسی که ما در کشورمان استفاده می کنیم
با کلماتی که در کشور افغانستان استفاده می شود یکی از
پست های جذاب فضای مجازی بود .در این بین بعضی از کلمات
افغانستانینسبتبهواژههایایرانی،قرابتمعناییکاملتری
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،
شود که او را نقاش
 viewsنم
زیرا در این کار یک اثر هنری خلق
Mی 3.1
ساختمان بنامند .کاربری نوشت« :خیلی از لغات افغانستانی در
خودمون بوده».
لغات مردم
بدهدایره
جزئی از
گذشته
پروازکنه!
عروس
میلیون
15
نیما کرمی در برنامه «صبحی دیگر» با اشاره به عروسی که سوار
بر بادکنک ها شده بود به نقد تجملگرایی در میان جوانان و

تشریفات پرهزینه مراسم ازدواج پرداخت .او به نقل از یک
خبرنگار ،از برنامه هایی با هزینه های چند ده میلیونی خبر داد
که برخی از محضرها برای برگزاری جشن عروسی به شکلی
عجیب و غریب از عروس دامادها مطالبه می کنند .در بین این
برنامه ها پرواز با بادکنک و عروس در آغوش قو هم دیده می
شود .کاربری نوشت« :به نظر این جور هزینه ها که هیچ کمکی
به دوام زندگی نمی کنه و فقط جنبه تجمل گرایی و الکچری داره
اسرافه و حیف و میل کردنه پوله ».کاربر دیگری نوشت« :یه
بتونن3.1
M views
برای شروع زندگی
عده لنگ  15تومن وام ازدواجن که
لوازمشون رو تکمیل کنن یه عده هم برای چند ثانیه رو آسمون
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گوشتکه یکم
موندن
پول
همه
گوشتکه این
قیمتاونایی
«باور کنید
برنامههم
کاربری
کنن».
بود در
وارداتی
نوشت:درباره
پایش که
بخشی از
وگرنه
نکشیدن
دالوریپول
برای اون
زحمتی
بودن،
خاص
فضایبرای
میدن
برنامه خطاب
مجری
داشت.
زیادی
بازتاب
مجازی
خرج کنن».
جوری
نمیومد این
دلشون
توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی
معاون
مهرفرد»
«علی اکبر
به
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همه آمدند

کلماتی شیرین از دیار فارسی افغانستان





مشتریان
تلنگری
خارجیدیده شوند!
اجناس زنند تا
حرف می
سلبریتیبههایی که
روی
پیشرفته که
های
دوربین
نشان اما
فضاینام و
کارگاهی بی
عراقیها
درباره کمک
افشار
توئیتبامهناز
مجازی به
فعاالن
روستاهای
مهنازدر
پلیس
کشفیات
ایرانیمی کرد
خودنمایی
ورودی
افشار بازیگر
دادند.
واکنشازنشان
زدگان
درسیل
به
لیبل
انواع
کارگاه،
داخل آن
ورامین بود که
مختلفمردم
عراقیها به
کمک
انـتقاد از
شخصی خود با
اطرافدر صفحه
سینما
های
میوه
شآب
برای
بندی های
خوزستانبسته
بهداشت ،رنگ و
فراوانی
های
مختلفواکن
منتشر کرد که
ویدئویی
سیلزده
داشت.
های
مارک
همچنین قهوه
انرژی زا
وجودمجازی با
خارجیفضای
کاربران
ـت.
همراهباداشـ
فضایومجازی به
در
مارک
تقلبی
تولیداوجنس
اینهای
کارگاه
ت«این
نوشت:
کاربری
اکثرانظرش
حاال که
خواستند
پست از
هایی زیر
گذاشتن کامن
زود
داخلی
جنس
کننچون
استفاده
خارجی
جنسای
برند
دیدگان
آسیب
کمک به
میبرای
شود و
روبه کار
دست
خودش
است
واین
حاال
لطمه
نمیده
کارخونه اجازه
لو میره
ببینه.قرار
مورد نقد
برندشنیز
گانه او را
برخورد دو
صاحبباال بزند و
سیلوآستین
از
نوشت:خارجی!»
دنبال جنس
باز
«سلبريتي مون اطالع (سواد) نداره كه نياز
بریدکاربری
دادند.

به آموزش مردم داريم تا متوجه شوند در حوادث طبيعي كمك
هاي فرامرزي طبيعي است و سبب تحقير نيست؟ و آن چه اين
جوان مي گويد ،از سر نبود آموزش است و بايد به او اين شناخت
را داد كه نه كمك عراقي تحقير است و نه رفتار او غيرت!» کاربر
دیگرینوشت«:ازمنظرجامعهشناسىرفتارشمارادرترويجنژاد
پرستی با رنگ و لعاب غيرت،رصد مي كنم و تاسف كه در حوزه اي
كه تخصص اش رو نداريد وارد مي شويد ».کاربری هم نوشت:
«خانم افشار خواهشا اگه می خوای کمک کنی قربون دستت از
اون شیر خشک فاسدای شوهرت نفرست براشون بچه ها مریض
میشن ».کاربر دیگری هم نوشت« :اگه از آلمان که بیشتر بمب
های شیمیایی رو به صدام داد و بچه ات رو اون جا به دنیا آوردی
هم میومدن کمک همینو می گفتی یا .»...
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سرانه بودجه یک زندانی بیشتر از یک دانش آموز!
خبری در فضای رسانهای و فضای مجازی کشور درباره اظهارات
رئیسکل زندانهای ایالم دستبه دست میشد که سرانه
M views
 4.2یکدیگر مقایسه
آموزان را با
خرج دولت برای زندانیان و دانش
میکرد .این مقام مسئول گفته بود« :هر زندانی روزانه ۱۲۰
مجیدی
فرهاد
ماجرای
متفاوت به
نگاه
گذارد ».بر این اساس و با
دولت می
دست
خرج روی
هزار تومان
هر
که
شود
می
مشخص
سال
روزهای
تعداد
در
مبلغ
این
ضرب
در ادامه حواشی جنجالی مربوط به درگیری فرهاد مجیدی با مامور
هزینه روی
نزدیک به
دکترچیزی
ناجا،سال
زندانی در
گفته
تومانمعروف
میلیونامر به
44شورای
دبیر
جلیل محبی
پلیس
اظهارات
حالی
این در
گذارد.
دولت می
دست
از
مبنایگرفتن
کهبابرفیلم
استکه
می کنم
تشکر
مجیدی
فرهاد
است« :از
برای هر
هزینهرادولت
ارزیابیسرانه
ـرورش،
مردموپ
آموزش
وزیر
کنند،
ارزیابی
کنند ،پلیس
اوـرا
سابقداد
ماجرا اجازه
ویاست.
تومان
شیشههزار
۷
پشتو  ۰۰
میلیون
حدود دو
رقمی در
آموز
دانش
البته
باشند».
مسئوالن
همینکه
یعنی
شفافیت
نگاهمسئول
اینمقام
کنددو
نمیاین
اظهارات
آید اگر
پیش می
سوال
این
حال
متفاوت
اظهارنظری
مجیدی
ندادن
تست
درباره
زندانی
برای هر
هزینه
سرانه
صورت
بازتاباین
باشد ،در
صحیح
فیلم
محبی
دولت«آقای
نوشت:
کاربری
داشت:
زیادی
موضوع
به
است.این
البتههر
کهبرای
دولت
برابر
گرفتنحدود
چیزی
داره
آموزسوال
شجای
آندانهم
هزینهکنه
تایید می
۲۰را
مجیدی
همراه
مجازی به
کاربران
واکنش های
اتفاق
کار
ندادن
فضایتست
پلیس و
سویدستور
زیادیدرازبرابر
مقاومتش
همچنان
ولی
مجهز به
پلیسایهارو که
سرانه
«اگه
نوشت:
داشت.
به
همینبود
نصف«قرار
نوشت:
دیگری
کاربریبود».
اشتباهی
خیلی
آینده مجرم
فرهنگ
دوربینها
زندانی
درشد؟»
کنن،چی
آموزاپس
دانشنیفته
اتفاقات
خرجاز این
میدن،دیگه
بشن تا
کمتری خواهیم داشت و در بلند مدت به نفع جامعه و کشوره».
کاربر دیگری نوشت« :یعنی ما االن برای این که یه مجرم توی
زندان بمونه باید پول بدیم؟ یعنی دزدی که ازمون دزدی کرده
رو بندازیم زندان و بابت زندانی شدنش هم باید پول بدیم؟!
این دیگه درست نیست حداقل هزینه های زندان رو از خودش
بگیرید ».کاربری هم نوشت« :باید سیاست های زندان زدایی و
مجازات های جایگزین جدی تر پیگیری بشه».

3.9 M views

زیرگذری که استخر شد!
فیلمیازوضعیتپلغیرهمسطحیکهادعامیشودبهرفسنجان
تعلق دارد ،در فضای مجازی پخش شد .در این ویدئو نشان داده
می شود که آب از این پل در هنگام بارندگی شبیه آبشاری
داخل زیرگذر آن می ریزد و زیرگذر را به استخر تبدیل می کند.
کاربران به نحوه طراحی و نظارت بر این پل که درست انجام نشده
است واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :اونی که مثل آبشار
داره آب می ریزه توش ،رودخونه نیست زیر گذره! این جا این
جوری زیرگذر می سازن که با یه بارون به فنا میره ».کاربر دیگری
نوشت« :یعنی یک نفر برای خروج آب های سطحی این پل فکری
نکرده بوده؟ اصال رفسنجان نظام مهندسی نداره که نقشه های
این پل رو نگاه کنه ».کاربری هم نوشت« :بعضی از سرعت گیرها
و زیرگذر پل ها بدون درنظر گرفتن امکان آب گرفتگی ساخته
شدن .با این وضع اگه بارون شدیدتری با مدت زمان طوالنی
تری بیاد اصال نیاز به سرریز کردن سد و طغیان رودخانه نیست،
خیابون ها اتومات سیل می سازن».
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