اخبار

2

سه شنبه 27فروردین 10. 1398شعبان .1440شماره 20075

کلیسای قدیمی نوتردام پاریس در آتش سوخت

...

یادداشت

کلیسای 850ساله نوتردامپاریسپایتختفرانسهعصرروزگذشتهطعمهحریقشد.بهگزارشایسنا،خبرگزاریفرانسهباانتشارتصاویروویدئوهاییازکلیساینوتردامپاریسازآتشسوزیمهیبوگسترده
این کلیسا خبر داد.یکی از ویدئو های ی منتشرشده ،فرو ریختن مناره قدیمی این کلیسا به دلیل گستردگی آتش را نشان میدهد.علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست اما مقامهای فرانسه میگویند
احتمال دارد که با عملیات مرمت کلیسا مرتبط باشد.سال پیش بعد از ترک برداشتن و ریختن بخش هایی از ساختمان نوتردام ،کلیسای کاتولیک در فرانسه خواستار کمک فوری برای مرمت آن شد.
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 3نکتهدربارهرکوردشکنیتاریخی
بورس

شــاخص کل بورس تهران ،شــش ماه بعد از رکوردشکنی پیشین خود،
دوباره رونق گرفته و شاهد ورود پولهای جدید به بازار و ثبت رکوردهای
جدیددراینبازارهستیم.البتهاهالیبازاربهخوبیمیدانندکهاینروند
صعودی از اسفند گذشته شروع شده و طی این مدت اهالی صبور بازار،
سود مناسبی کسب کرده اند .اما ،متاسفانه ،همواره ایجاد موج خبری و
جذبعامهمردمبهبازاردرروزهایاوجگیریشاخصوثبترکوردهای
جدید انجام می شود .متاسفانه در دور قبلی صعود شاخص (در تابستان
و مهر )97تبلیغات زیادی از رســانه ها و حتی از ســوی دولتمردان برای
هدایت ســرمایه ها به بــورس صورت گرفــت .تبلیغاتی که موجب رشــد
قابل توجه تعداد کدهای بورسی شد ،اما با شروع اصالح بازار ،موجی از
سرخوردگی برای تازه واردها ایجاد شد .با توجه به احتمال تکرار چنین
اتفاقیدرشرایطفعلی،ذکرچندنکتهمهم،میتواندمفیدباشد.
اول؛ درباره ورود به بازار
اگر تصمیم به مراجعه به کارگزاری و دریافت کد بورسی گرفته اید ،شک
نکنید.داشتنکدبورسیبرایتانمفیداست.امابرایمعاملهعجلهنکنید
وتحتتاثیرهیجاناتقرارنگیرید.بهویژهاینکهاینباربرخالفدورقبلی
صعودبورس،شاهدرشدهیجانیپنجدرصدیهمهبازارنیستیم.سعی
کنیداصولاولیهمثلتشکیلسبد،تعیینحدضرر،تشکیلفهرسترصد
(سهمهاییکههرروزمعامالتواخبارشانرارصدمیکنید)واتخاذیک
استراتژی معامالتی (مثال این که چقدر در بازار می مانید ،روش تحلیل
منتخبتان ،نسبت ریسک و زیان انتظاری مناسب ،مراجع قابل اعتماد و
)...رارعایتکنید.
دوم؛ سمت و سوی بازار
اما برای انتخاب ســهام ،از تحلیل های کالن شروع کنید و به مرور ،دایره
انتخابراکوچککنیدوبهیکسبدمناسببرسید.بازارسرمایههماکنون
دوبخشکامالمجزادارد.بخشیازبازارهمچناندرقیمتهایمناسب
معاملهمیشوندوباتوجهبهچشماندازسودآوریشرکتها،درمیانمدت
میتوانندبازهمسوددهباشند.بخشدیگربازارشرکتهاییهستندکه
هماکنونبیشازخوشبینانهترینحالتسودآوریدرسال 97و 98هم
رشــد کرده اند و عمال حبابی شــده اند .عوامل مختلفی سبب رشد بازار
سرمایهشدهاستکهبرخیبنیادینوقابلاتکاست(دستهاول)وبرخی
هیجانی (دسته دوم) .در سطح کالن ،مهم ترین عامل رشد این روزهای
بازارسرمایهعبارتنداز:
-1عملکرد بسیار مناسب برخی از شرکت ها در بهمن و اسفند گذشته.
موضوعی که نشــان می دهد برخی از شــرکت ها توانســته اند خود را با
شرایطتحریمتطبیقدهندوفروشخودراباقیمتهایمناسب(تخفیف
کم) ادامه دهند .این موضوع بعد از آن کــه موجی از پیش واکنش منفی
به تحریم ها در پاییز گذشته ایجاد کرده و بازار سرمایه را به کمتر از سطح
منطقی خود تنزل داده بود ،باعث ریختن ترس موهوم بازار شد و تاکنون
هم بر رشد بازار موثر است .واضح است شرکت های صادراتی که از رشد
نرخ ارز در سال گذشته (حدودا 6ماه از ســال) سود برده اند طی امسال
نیزمیتوانندبیشازسالگذشتهازاینموضوعسودببرند.وقتیریسک
کاهشمقداریاقیمتفروشدراثرتحریمهمتخفیفیافتهباشد،اینگروه
میتواندهمچنانمحلتوجهباشد.
-2زمزمههاییوجودداردکهطبقسیاستهایجدیدارزیوراهاندازی
سامانه جامع تجارت ،نرخ تسعیر ارز صادراتی شــرکت ها نسبت به نرخ
فعلی ســامانه نیما رشــد خواهد کرد .این موضوع می تواند درآمد ریالی
حاصل از صادرات را 20تا 30درصد رشــد دهد .البتــه اهالی بازار می
دانند که رشد 20درصدی درآمد لزوما به معنی رشد 20درصدی سود
نیست؛بلکهرشدسودمیتواندصفرباشد(برایشرکتهاییکههزینه
هایارزیزیادیدارند)یامیتواند 100درصدباشد(برایشرکتهایی
که حاشیه سود کم و خاصیت اهرمی باالیی دارند و هزینه ارزی شان هم
کمترازدرآمدارزیاست).
-3دربارهشرکتهایداخلینیز،انتظارمیرود،تورمموجبرشدسود
اسمی(ونهلزوماسودحقیقی)شرکتهاشود.مثالشرکتیقبالباحاشیه
سود 20درصدی 100تومانبهازایهرسهمسودداشته،اکنونباهمان
حاشیهسودمیتواند 150تومانسودداشتهباشد.چراکهاگرچههزینه
هاودرآمدهاباهمرشدکردهاندونسبتاینهامتفاوتازقبلنیست،اما
مقدارریالیآنبیشتراست.
-4اوضاع بازارهای جهانی هم خوب اســت .قیمت فلزات ،سنگ آهن و
نفتدرسطوحمطلوبیقرارداردکهدرصورتتداوماینشرایط،وضعیت
مناسبیبرایفروششرکتهایصادراتیرقمخواهدخورد.
-5درکناراینعوامل،برخیموضوعاتغیرعمومینیزبهعنوانمحرک
رشدبازاربهچشممیخورد؛مباحثتجدیدارزیابیداراییهابانرخجدید
ارز و افزایش سرمایه برخی شــرکت ها ،احتمال بهبود اوضاع بانک ها به
خاطرسیاستهایجدیدپولیبانکمرکزی(سیاستبازاربازو)...پس
از چندین سال رکود ،حداقلی بودن نرخ ها در برخی گروه ها که مدت ها
دررکودبودهاندو....
-6در کنار عوامل بنیادین ،ورود نقدینگی جدید بــه بازار و ایجاد فضای
مثبت برای چشم انداز بازار و مخصوصا تخریب چشم انداز سودآوری در
بازارهای موازی مثل ارز و طال (به ویژه بعد از شکســت پــروژه اخیر برای
باالبردن نرخ ارز) هم موجب تســریع در واکنش بازار بــه عوامل بنیادین
شدهاست.
تداوم رشــد بازار متاثر از تداوم این عوامل اســت .به ویژه در شرایط فعلی
که بورس به قله تاریخی خود رسیده ،هر لحظه امکان دارد که با فروکش
کردن هیجان مثبت و غلبه فشــار فروش (حذف عامل ششــم) ،شــرایط
معکوسشود.دراینحالت،اگرسهمهایکمبنیهخریدهباشید،درکوتاه
مدت و بلندمدت ضرر می کنید .اما اگر ســهم های قوی ( که از پشــتوانه
عوامل مختلف مشروح در فوق برخوردارند و چشم انداز سودآوری شان،
قیمتشانراتوجیهمیکند)خریدهباشید،میتوانیدصبرکنیدتابعداز
اتمام دوره هیجان منفی ،سهم ها به مدار رشــد واقعی برگردند .در واقع
سوددهیسهمهایبنیادیکهاکنونهمهنوزدربازارکمنیستند،دیرو
زوددارداماسوختوسوزندارد.دیریازودآنوابستهبهوضعیتروانیبازار
ومیزانتزریقنقدینگیاست.
سوم:حضوردربورسبهنفعاقتصادکشوراست؟
نکته آخر درباره این ســوال اســت که «آیا حضور در بورس و خرید ســهام
شــرکت ها به نفع اقتصاد کشور هم هســت؟» اگرچه برخی سریع پاسخ
مثبت می دهند اما کمی توضیح الزم است .مهم ترین مزیت بورس برای
اقتصاد آن است که شرکت ها به جای نظام بانکی می توانند از این محل
تامین مالی کنند .ایــن تامین مالی از طریــق «عرضه اولیه» یــا «افزایش
سرمایه» یا «انتشــار اوراق» اســت .بنابراین اگر در عرضه اولیه یا افزایش
سرمایه شرکت کنید ،مستقیما در فرایند تامین مالی شرکت کرده اید.
اما معامالت بعدی شما در بورس ،دخلی به شــرکت ها ندارد و صرفا می
تواند از محل افزایش سیالیت و نقدشوندگی سهام شرکت ها ،به صورت
غیرمستقیم به اقتصاد کمک کند .ضمنا سودی که در بورس کسب می
کنیدازدومحلاست:یاازمحلسودایجادیشرکتهاستکههمهمی
توانندازآناستفادهکنندودربارهشرکتهایبنیادیوسودسازکهروند
صعودی بلندمدت دارند ،مطرح است .این سود ایجادی است و در ازای
سودشما،هیچکسدیگریضررنکردهاست.یااینکهازمحلنوسانات
کوتاه مدت قیمت اســت که صرفا انتقال پول از جیب بخشــی از سرمایه
گذارانبهجیببخشیدیگراست.باتوجهبهایندونکتهمیتوانیدمزیت
ومنفعتحضورخوددربورسبرایکشورراارزیابیکنیدیااینکهدرباره
نحوهحضورموثرومفیدخوددربازارسرمایهتاملکنید.

حاتمیکیا چهره سال هنر انقالب شد
آییناختتامیهپنجمینجشنهفتههنرانقالبباحضور
ســیدعباس صالحی وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی
برگزار شد.
به گزارش فارس ،در این مراسم که سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،محسن مؤمنی شریف،
ســردار کوثری ،ســعید اوحدی و دیگر چهرهها حضور
داشــتند ابتدا نامزدهای چهره ســال انقــاب معرفی
شدند و سپس هوشــنگ جاوید به دلیل سه دهه تالش
برای احیای موســیقی نواحی تجلیل شــد .امسال نیز
همچون سالهای گذشته از میان  ۱۴نامزد اولیه برای
دریافت عنوان چهره ســال هنر انقالب  ۵نفر به عنوان
نامزدهــای نهایی معرفی شــدند .بــه ایــن ترتیب رضا
امیرخانــی ،هدایتا ...بهبــودی ،ابراهیم حاتمیکیا،
مســعود نجابتی و مهــدی نقویان به عنــوان نامزدهای
نهایی دریافت جایزه چهره ســال هنــر انقالب معرفی
شدند.
در این مراســم صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی
طی سخنانی با اشاره به توجه انقالب اسالمی به جامعه
زنان گفت« :انقالب اسالمی به عدالت جنسیتی کمک
کرد و اگر این توجه نبود ما گسست بزرگ در جامعه زنان
داشتیم .این دوره چهل ساله انقالب دوره خاصی است
 ٤٠سال پیوسته که شــاخههای مختلف هنر از شعر تا
سینما ،نقاشی و عکاسی تا هنرهای دیگر را بارور کرده
و این بخش قابل توجهی از مناســبات انقالب اسالمی
است».در این مراسم رضا امیرخانی پس از حضور روی
سن ،گفت« :من با شعر علی معلم دامغانی که سالهای
دور در سوره منتشر میشــد به ادبیات عالقهمند شدم
از مدرســه فرار می کردم و به حوزه هنــری میآمدم ،تا
روزی که تابوت شهید آوینی را به این جا آوردند .آن فضا
شبیه همین فضا بود ».هدایتا ...بهبودی دیگر نامزد

چهره ســال هنر انقالب برای کتاب «الف الم خمینی»
با حضور روی ســن گفت« :مــن با آمادگی آمــدهام تا به
برگزیده چهره سال هنر انقالب تبریک بگویم ».ابراهیم
حاتمیکیا کارگردان فیلم سینمایی «به وقت شام» هم
در این مراســم گفت« :خوشــحالم در چنین مراســمی
حضــور دارم زیــرا رایحــه آقا مرتضــی در فضــای حوزه
هنری برای ما آشناســت ،از ابتدا که آمدیم تا وقتی او را
به سمت بهشت زهرا(س) مشایعت کردیم به این جا که
میآیم حالم عوض میشود حرفهایی دارم که خواهم
گفت».مســعود نجابتی نیز بــا حضور روی ســن اظهار
کــرد« :دلیل عمــده حضورم جشــنوارهای اســت که با
نشان روایت فتح سال گذشته به پیشنهاد آقای حسنی
و حمایت او و مجموعه روایت فتح است .ما در اختتامیه
جشــنواره پیام محبتآمیز رهبر انقالب را داشــتیم که
خســتگی را از تنمان زدود ».مهدی نقویان مستندساز
هم گفت« :مــن کوچک جمــع هنرمنــدان انقالبیام،
خوشحالم صنف مستندســازان در این جمع پنج نفره
عضوی دارد».
در این مراسم از حجتاالســام شهاب مرادی به دلیل
کالسهای برگزارشــده و علی حیاتی بابت راهاندازی
هیئت هنر تجلیل شد.
در پایان این مراسم ابراهیم حاتمیکیا به عنوان چهره
سال هنر انقالب معرفی شــد و تندیس خود را دریافت
کرد .به گــزارش مهر ،وی پس از دریافــت جایزه گفت:
«چرا دروغ بگویم ،خوشحالم که در  ۴۰سالگی انقالب
اســامی دیده میشــوم .این لحظه برایم لحظه بسیار
ارزشمندی اســت و به آن افتخار میکنم .من  ۳۸سال
است که در عرصه فیلم سازی فعالیت میکنم به اندازه
عمر انقالب اسالمی و تا یادم میآید دغدغههای زیادی
برای فیلم ساختن داشتهام».

•• خیلیجالبهازاصطالحاتغیرفارسیبوکلند،بوک
سنتر و ایران مال ایراد می گیرید بعد چند سطر پایین تر
خودتوناصطالح«الکچری»روبهکارمیبرید!
•• تایک عده می بینند مردم یک کم خوش هستند ومی
خندند بالفاصله جلوی این به قول خودشان ابتذال را
می گیرند .آخه اگه فیلم رحمان  1400مبتذله پس
چرا این قدر فروش داره؟ لطفا قضاوت را بگذارید به
عهدهخودمردم.
•• بسیاری از مشکالت مثل اختالس ها ،هدر رفتن
منابعکشور،نارضایتیعدهایازمردموحتیکارمندان
و مهاجرت نخبگان و...ناشی از انتخاب سنتی مدیران
است.باید بــرای پیشگیری ،قانون و فرایند انتخاب
مدیرانوسیستمآموزشمدیریتاسالمیموثرنهصرفا
نمادینوجودداشتهباشد.
•• واقعا جالبه مرجان شیخ االسالمی متهم پرونده
پتروشیمی که فرار کرده دادگاه براش وکیل می گیره تا
وکیلازشدفاعکنه!
••۴۵میلیوننفرکارتملیهوشمنددریافتکردندچند
میلیارددرآمدنصیبدولتشد؟
•• فیلمرحمان 1400یکفیلممهندسیشدهازطرف
سیاستگذارانسینماوعواملساختآنبودکهباتوجه
به زمان پخش و تعطیالت عید و تعطیلی جراید به هدف
خود رسیدند همانا عادی سازی شوخی های جنسی و
حاالتعلیقآنیکبازیبرایپاسخگونبودناست.
•• اون آقا یا خانمی که درباره جعبه شیرینی نظر دادند
االن جعبه شیرینی شده برابر با قیمت شیرینی ،منگنه
و نخ یا چسب هم که اضافه میشه چطور بیاد پول جعبه
رونگیره؟
•• سایت دیــوار ترویج کننده گرانی است .مسدودش
کنید.
•• آخه این چه وضع گرونی بلیت اتوبوسه؟! حرف مردم
روبهگوشمسئوالن برسونیدکهارزونشکنند.خدمات
دهیشونبرایبعضیخطهاخوبنیست!
•• آقایان نماینده! مگر شما وکیل ملت نیستید؟ اگر
نیستید که هیچ ،تکلیف ملت در آینده روشن است واگر
هستید ،طبق قانون! بایدبه موکالن خود بابت حقوق
دریافتی وکالت تان حداقل اعالم کنید چند جلسه در
مجلس بودید؟ در چند رای گیری شرکت کردید وبرای
غیبت هایتان بگویید که چرا شرکت نکردید؟ وخیلی
چراهایدیگر.
•• واقعاچرابیمهتامیناجتماعیرانندگانهرسال70
درصد اضافه می شود؟ مگر ما چقدر حقوق می گیریم؟
لطفاپیگیریکنید.
•• دام پزشکی هیچ گونه حمایتی از همکاران تعدیل

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شده نمی کند ،در این شرایط سخت زندگی این گروه
با بیکاری باید چطور زندگی کنند ،هیچ گروهی هم
پاسخگونیست.متاسفانهدامپزشکانوزارتخانهندارند
وکسیهمپیگیرنیست.
•• آقاینوبخت!اگرواگذاریاعتباراتپاداشومطالبات
کارکنانبازنشستهبرایشماودولتتانسنگینوطاقت
فرساستاعالمکنیدتامانیزبهسراغاختالسبرویم.ما
بعد از  30سال خدمت سخت و جانفرسا آبروداری می
کنیم .ولی اگر تدبیر شما این گونه است که هروقت پول
ماارزشخودراازدستبدهدوباتاخیرزیادمانندصدقه
بدهیدماهمبدانیم.شبعیدیبادستهایخالیواقعا
مستاصلشدهایم.
•• جمعهشبرفتمسینماکهکمیازدغدغههایزندگی
برایلحظاتیدورباشمامابایکانتخاباشتباهرفتمفیلم
رحمان 1400رو ببینم که سراسر بی حیایی و ابتذال و
بیشرمیبودوبهنگرانیهایمازآیندهاضافهکرد.
•• اینجانبوهمسرمازسهامدارانپدیدههستیم.تمام
دارایی مان را سهام پدیده خریدیم به امید این که ارزش
افزودهپیداکندوخانهبخریمولیامانازکالهبرداری و
االنمستاجریم.چرادولتفکریبهحالماسهامداران
پدیدهنمیکندوپولمارانمیدهد.ازشماخواهشمندم
بهگوشمسئوالنمربوطهبرسانید.
•• از مسئوالن به خاطر افزایش بی حساب و کتاب حق
بیمه رانندگان از 217هزار تومان به 317هزارتومان
تقدیروتشکرمیکنیم!
•• دو تا از صفحات روزنامه بزرگ و بقیه کوچک است .یا
همهرابزرگیاکوچکچاپکنید.
•• مهم ترین و اصلی ترین و اساسی ترین دلیل گرانی در
کشوروبهخصوصشهربجنوردنظارتنکردناست.به
طوریکههرکاسبهرجوروهرقیمتیکهدوستدارد
جنسخودشرامیفروشد.میوه،گوشتو...از ۵هزار
تا  30هزار تومان اختالف قیمت دارد و سازمان های
نظارتیشهردرخوابسنگینبهسرمیبرند.
•• درمجلسانگلستاننمایندگانبدونمیزهستندهیچ
کدام گوشی در دست ندارند گویا این موضوع قانونه.
ولی در مجلس ما هر نماینده یک میز بزرگ دارد و دایم
کارهایشخصیخودراانجاممیدهد.صحبتباتلفن
واطرافهمبماند!
•• بازنشسته تامین اجتماعی هستم بیمه آتیه سازان
حافظ از حقوق مان کسر می شود ولی هزینه پزشکی را
پرداختنمیکند.
•• خوب است وزارت خارجه هم مثل هواشناسی و اداره
راهاطالعیهبدهدومردمراازانجامسفرهایغیرضروری
به قاره آمریکا و اروپا برحذر دارد تا بیهوده تعدادی از

نمابر05137009129 :

هموطنانماندرمرزمکزیکواینسووآنسواسیرسیل
وتاختوتازپمپئووراهزنانوینشوند.
•• از نماینده ای که برای رأی آوردن به مردم بدبخت و
گرسنه خورشت قیمه و آبگوشت و ...می دهد و به وعده
هایانتخاباتیاشعملنمیکندچهانتظاریاست؟
•• بیمه رانندگان را خیلی افزایش داده اند برج 12بوده
 217هــزار بــرج 98/1شده 317هــزار تومان واقعا
خیلیزیاده!
•• امروزفونتروزنامهازهمیشهکوچکتراست.حتیبا
ذرهبینهمنمیشودخواند.
•• متاسفانه دولت با سیاست بازی تمام اشتباهات و
خطاهایش را گردن تحریم می اندازد و آن را مقصرمی
داندتاازبارمسئولیتشانهخالیکند.
•• چرابامسئوالنیکهباریاکاریوتزویرخانوادههایشان
راهی آمریکا و اروپا و آماده فرار از کشور هستند مقابله
نمیشود؟
•• چرا مسئوالن اقدام اساسی برای افزایش ارزش پول
ملی نمی کنند؟ از این همه تورم در میوه جات و صیفی
جاتبهکجااعتراضکنیم؟ناتوانیبرایخریدمسکنرا
بهچهکسیبگوییم؟
•• تاالب ها ،سدبندها ،سدها و ...وقتی آبگیری شود و
قنات ها و چاه ها و آب مردم تامین شود ،کشاورزی می
تواند به سرعت رونق بگیرد و مشکالت مردم با وحدت
کلمه در راستای خدمت به مردم حل می شود و اسباب
و لوازم مردم باید مزین به کاالهای ایرانی شود و مردم
هم دست همدیگر را بگیرند .با یاری همه دستگاه ها و
نیروهای خدوم لشکری و کشوری همه مشکالت حل
میشودوجشنحضرتولیعصر(عج)،جشنخدمت
بهمردماست.
•• اگرچه به روزنامه خراسان ایمان داشتم و دارم ،ولی
از این که پیامک من را خواندید و چاپ کردید خیلی
ممنونم ،به خصوص از این که پیامم خوانده شده بیشتر
خوشحالم،خیالم از پاکی و صداقت شما راحت شد،
خداقوت.
••در خصوص سیل اخیر در  25استان کشور بیان
این نکته ضروری است که چرا مردم در مسیر رودخانه
ساختمان ساختند؟ چرا مسئوالن مربوطه جلوی این
خالف را نگرفتند؟ چرا نمایندگان مجلس قوانین مورد
نیاز را مطرح و تصویب نکردند؟ چرا دادستان های
هر استان به عنوان مدعی حقوق عامه وارداین مبحث
نشدند؟ ازطرفی رسانه ملی چقدر قبل از وقــوع این
حوادث با ساخت وتولید برنامه های مناسب به مردم
و مسئوالن هشدار داد؟ نمی شود هم مدعی بود و هم
قاضی!دریککالمهمهمانمسئولهستیم.

خبریازاجراییشدنضرباالجلوزیربرایمحوربجنورد-گلستاننیست

ابر بی باران دولت برای جاده مرگ
محمد آگاهــی -آخریــن مشــاهدات و پیگیــری های
خبرنگار ما از وضعیــت پروژه محور بجنورد-گلســتان
موســوم به جاده مرگ حاکی از آن اســت که هم اکنون
پروژه در حالــت تعطیل یــا نیمه تعطیل اســت که البته
شرایط آب و هوایی نیز امسال به گونه ای بوده که به دو
شرکت فعال در این محور اجازه کار نداده است.
 15اسفند سال گذشته وزیر راه و شهرسازی در دیدار
اســتاندار و مجمع نمایندگان خراســان شــمالی برای
مدیران زیــر مجموعه اش ضــرب االجل تعییــن کرد تا
با جذب و تخصیــص  200میلیارد تومــان اعتبار جاده
مرگ طی امسال حذف شــود .هر چند با توجه به گفته
های مدیر شرکت پاسن راه ،اتمام پروژه در  15کیلومتر
پایانی این محور زمان بر است و امسال بدون شک پایان
نمی پذیرد امــا در محــدوده  60کیلومتر باقــی مانده،
پروژه پیشرفت داشته اســت و حاال اگر پل منتهی علیه
قطعه بدرانلو را نیــز فاکتور بگیریم به همت مســئوالن
و ادامــه پیگیری های نمایندگان ،مســئوالن دســتگاه
قضایــی اســتان و اســتاندار همچــون  6ماه دوم ســال
گذشته می توانیم به کاهش چشــمگیر تعداد قربانیان
یکی از حادثه خیزترین جاده های کشور با تردد ساالنه
حدود  20میلیون مسافر و زائر امام هشتم طی امسال
امیــدوار باشــیم.با معرفی دکتر «شــجاعی» بــه عنوان
استاندار جدید خراسان شمالی و پیگیری های صورت
گرفته از سوی وی و نمایندگان اســتان ،هر چند پروژه

محور بجنورد -گلســتان سال گذشــته در مرحله اجرا
ســرعت نگرفت و همچون ســال های گذشته قربانیان
زیادی گرفت امــا تکاپوهای صورت گرفتــه این امید را
در مردم استان و رسانه ها به وجود آورد که امسال سال
حذف مرگبارترین محور جاده ای اســتان باشــد .البته
وعده پرداخت  30میلیارد تومان اعتبار در پایان ســال
گذشته از محل بند موســوم به «ه» هنوز عملیاتی نشده
است .مسئوالن سازمان برنامه و بودجه هم به «قربانی»
رئیس مجمع نمایندگان اســتان وعده پرداخت 100
میلیارد تومان از این محل را داده بودند .ســال گذشته
در الیحه بودجه بــرای محــور قوچان تا ســاری و محور
بجنورد -گلســتان به عنوان بخشــی از این پــروژه 45
میلیــارد تومان برای تصویب پیشــنهاد داده شــد که به
گفته رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراســان
شــمالی این مبلغ به  37میلیارد تومــان تقلیل یافت و
تاکنون  30میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
البتــه به گفته «پارســی پــور»  7میلیــارد تومانــی را که
آخر سال گذشــته به عنوان بخشــی از وعده مدیرعامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از
محل اعتبارات این شــرکت پرداخت شد باید به عنوان
بخشــی از اعتبار پرداخت شــده از محــل الیحه بودجه
در نظر گرفت .شــما می توانیدمشــروح این گزارش را
در شماره امروز روزنامه «خراسان شمالی»یا در سایت
khorasannews.comبخوانید.

حمایتالریجانیازطرحهایاقتصادیاستاندارخراسانرضوی

اعالم آمادگی امیر قطر برای سرمایه گذاری در مشهد
محمد بهبودی نیا -نشست استاندار خراسان رضوی
و تعــدادی از نمایندگان این اســتان بــا رئیس مجلس
شورای اسالمی روز گذشته در تهران برگزار شد.رئیس
مجمع نمایندگان خراســان در گفت و گو با خراســان
درباره مســائل مطرح شــده در این دیــدار اظهار کرد:
استاندار خراسان رضوی روز دوشنبه در دیدار با رئیس
مجلس شورای اســامی ضمن ارائه گزارشی کوتاه از
فعالیت های سه ماهه خود در استان ،گزارش هایی از
ظرفیت های اقتصادی  ،معیشت مردم ،تشکیل معین
ها و مثلــث اقتصادی و گزارش ســیل و خســارت های
اخیر در استان ارائه کرد.
حمید بنایی افزود :بی شک استاندار خراسان رضوی
تا امروز فعالیت های درخشــانی داشــته است و رئیس
مجلس نیز در این نشســت بــه این نکته اشــاره کرد.به

گفته وی ،در این نشست رئیس مجلس شورای اسالمی
بعد از شــنیدن گزارش های استاندار خراسان رضوی
اعالم کرد که به دلیل شــرایط ویژه ،اســتان خراســان
رضوی آمــاده همــکاری در زمینه های مختلف اســت
و موضوعاتــی کــه توســط اســتاندار خراســان رضوی
در شــورای عالــی اقتصــاد مطــرح می شــود بــه دلیل
شرایط ویژه اســتان خراســان رضوی ازسوی مجلس
مورد حمایت قاطــع قرار مــی گیرد.وی خاطر نشــان
کرد:رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ایــن دیدار
به ســفر اخیر خود بــه قطر اشــاره و اعالم کــرد که امیر
قطر برای ســرمایه گذاری در شهر مشــهد در موضوع
هتلینگ و گردشگری اعالم آمادگی کرده است و این
نشان از شــرایط و اهمیت ویژه این اســتان در خارج از
مرزها دارد.

جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی
امروز برگزار می شود
ایرنا -دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از برگزاری
جلسه این شورا خبر داد.
حجت االســام ســید ســعیدرضا عاملی گفت :امروز
جلسه شورای معین و شــورای عالی انقالب فرهنگی
برگزار می شــود .آخرین جلسه شــورای عالی انقالب
فرهنگی یازدهم دی سال  97با حضور حجت االسالم

روحانی برگزار شــد و پس از آن به دالیــل مختلفی این
شورا تشــکیل جلســه نداد و برخی علت برگزار نشدن
شــورا را حاشــیه ها و درگیری های لفظی برخی اعضا
می داننــد .در همین حال گــزارش ایرناحاکــی از آن
است که اختالفات مطرح شده در این شورا حل و فصل
شده است.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

جشنتولدالکچریدختریکجانبازوفرمانداریکه 3بارکتکخورد!
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نبرد مضاعف معلوالن
فیلمی ازمشکالت فرد دارای معلولیت جسمی برای رفتن به
بانک در فضای مجازی منتشر شد که واکنش کاربران را به
همراه داشت .در این ویدئو می بینیم که فرد معلول برای
رفتن به داخل بانک به ناچار از ویلچر پایین آمده و ویلچر را
پله به پله با خود حمل میکند! کاربران عدم دسترسپذیری
اماکن عمومی را سلب حق حضور در اجتماع و دلیل طرد و
انزوای افراد دارای معلولیت دانسته اند .کاربری نوشت:
« یکی از جنبه های توسعه شهری همین امکان دسترسی
افراد دارای معلولیت به اماکن عمومیه .حتی در پیاده روهای
ما هم این موضوع در نظر گرفته نشده .یک معلول عالوه بر
مشکالت جسمی و همچنان روحی خودش باید نبرد مضاعفی
بااینمسائلهمداشتهباشه».کاربریهمنوشت«:یادمون
باشه همه ما در برابرمشکالت و معضالت جامعه ای که در
اون زندگی ،تجارت و ...می کنیم مسئولیم  .هیچ دولتی به
تنهایی نمی تونه همه مشکالت رو حل کنه و همه باید دست
به دست هم بدیم».

پایی که جا ماند!
این عکس روایت مردانی است که هنوز در سنگر جهادند
و برای کمک به مردم سر از پا نمی شناسند .عکسی که در
شرح آن نوشته اند« :با گروهش خونه هارو تمی ز می کرد و
مدام از این ور به اون ور می رفت .حوالی ظهر بود که رفت
لودر هماهنگ کنه که بیاد کوچه رو تخلیه کنه که پاش گیر
کرد تو گِ ل و وقتی تالش کرد که رها شه  ،پای مصنوعیش
از جا دراومــد ».کاربری هم نوشت « :این ها همون بزرگ
مردان فراموش نشدنی هستند که یک روز در جنگ حماسه
آفریدند و روزی هم در کمک به هموطنای سیل زده شون».
کاربر دیگری هم نوشت« :سلبریتی های اصلی جامعه اینان
نه اون خانومی که برای کشته های فرانسه شمع روشن کرد و
برای مردم سیل زده به جای کمک و همدردی فقط نوشته های
تفرقه افکنانه توئیت کرد».
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ایرانی های ژاپنی!
ویدئویی از کــار دوســت داشتنی تماشاگران بــازی
پرسپولیس و سایپا در فضای مجازی دست به دست شد که
فرهنگ جمع آوری زباله را ترویج می داد .در این ویدئو می
بینیم که چند تن از تماشاگران بعد از اتمام بازی در حال جمع
کردن زباله از سطح جایگاه شان هستند .این اتفاق مورد
توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت .کاربری نوشت:
« این قدر فرهنگ جمع آوری زباله ژاپنی ها از ورزشگاه
ها رو توی فضای مجازی منتشر کردیم که االن الگوی مردم
خودمون شده و نتیجه اش رو هم داریم می بینیم کاش
مسئوالمون هم از کارهای خوب مدیران موفق دنیا الگو
بگیرن تا ایرانمون گلستان شه ».کاربری هم نوشت« :اگه
تماشاگرای یک کشور دیگه توی ورزشگاه این کار رو می
کردن صدا و سیما و روزنامه ها این حرکت رو توی بوق و
کرنا می کردن ولی االن چون خودمون داریم زباله ها رو از
توی ورزشگاه جمع می کنیم هیچ کجا جز همین فضای مجازی
این حرکت رو پوشش نداد».
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جشن تولد الکچری دختر یک جانباز!
«طال کنار بابا و رو به پنجره ایستاده و با دستان کوچکش
چنگ زده به دیوارهای آی سی یو .جایی که تا آغوش
بابا یک شیشه سرد فاصله دارد .طال روی پنجه پا بلند
می شود تا چهره بابا را ببیند قدش اما نمی رسد خم
می شود لب های کوچکش را روی دست بابا می گذارد و
می بوسدش .با بغضی که توی گلویش تلنبار شده شمع
تولد هشت سالگی اش را فوت می کند و آرزوهایش را
می فرستد به بهشتی که بابایش در آستانه آن ایستاده
است .تنها یک روز بعد از تولد طال حاجی شهید شد.
«شهید حاج عبدا ...عکافی»  30روز روی تخت بیمارستان
تاب آورده بود تا به تولد دخترش برسد .حاال بابا چند
روز است برای طال قابی شده است روی دیوار تا هنگام
دلتنگی بغلش کند ».این شرح ویدئویی از جشن تولد
دختر یک جانباز است که به تازگی به درجه شهادت
رسیده و بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است.
برای دیدن این جشن تولد می توانید با اسکن کیو آر

کد سمت چپ باالی همین ستون یا عضویت در کانال @
 Trendes1آن را تماشا کنید.

کلیدی که دیگر به درد نمی خورد
ویدئوی گروه کبریت که این بار به سراغ مردم تهران رفته
بود تا کمی آن ها را با حال و هوای سیل بیشتر آشنا کند در
فضای مجازی بازتاب زیادی داشت .آن ها بعد از گرفتن
کلید خانه های مردم به آن ها یک چادر اسکان اضطراری
دادند و گفتند فکر کنید آب خانه و زندگی شما را برده و
دیگر کلید خانه های تان به درد نمی خورد .باید چند روزی
را در این چادر زندگی کنید .در این میان واکنش مردم
به این اتفاق دیدنی بود .اکثر آن ها حتی تصورش هم
برایشان سخت بود که مامنی برای زندگی نداشته باشند و
برخی هم از تجربه های شان از سیلی که در آن گرفتار بوده
اند گفتند و خیلی ها هم با همدردی شان از هموطن های
سیل زده خواستند امیدشان را از دست ندهند و مردم
را دعوت کردند به هموطن های سیل زده به هر طریقی که
می توانند کمک کنند .کاربری در این باره نوشت« :ما چاره
پس از زلزله رو می دونیم .آواربرداری ،رساندن آب و مواد
غذایی و برپایی چادر و ساخت خانه و  ...اما سیل؟ جدیده
برامون .نداشتیم تا حاال .اون هم توی این وسعت ».کاربر
دیگرینوشت«:خونهآدمبهترینمکانبرایدرامنیتقرار
گرفتن و فرار از همه مشکالته ،جایی که آدم از هر جا مونده
وروندهشدهباشهبازهممیتونهبهشآرامشبدهحاالفکر
کنید که چی به سر مردم مون توی مناطق سیل زده اومده».
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فرمانداری که در یک روز  ۳بار از مردم کتک
خورد!
بخشی از صحبت های وزیر کشور در شبکه خبر سوژه
کاربران فضای مجازی شد .وزیر کشور در برنامه شبکه
خبر گفت« :فرماندار ُگمیشان به من گفت که در یک روز
سه بار از مردم کُتک خورده است؛ میگفت مردم ناراحتند
و حق دارند و من ایستادم تا من را بزنند ».وزیر کشور
این کار فرماندار را نوعی ایثار دانست و از آن قدردانی
کرد .کاربری نوشت« :متاسفانه عدم تدبیر درست و به
موقع شون ریو که باعث عصبانیت مردم شده ایثارگری
می دونن ».کاربر دیگری نوشت« :دم مسئولی که در برابر
مردمگردنکشینمیکنهواجازهمیدهمردمعصبانیتشون
رو بروز بدن گرم ولی واقعا باید منصف باشیم ،در پیشرفته
ترینکشورهایجهاننیزبالیایطبیعیباعثمیشهمدتها
مردم مشکل داشته باشن .نباید یادمون بره که مسئوالن
سوپرمننیستن».
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