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درد دل پر دردسر و صعود بورس بدون رئیس!




سلربییت ها
در چاه داماک!

مالکهلدینگحاشیهسازداماککیسترابطه
شرکتهلدینگباشرکتترامپچیست

3.4 M views

فیلمی در شبکه های اجتماعی از یک سرقت دست به
دست شد که شاید دیدنش هیچ ارزشی نداشته باشد اما
داستان پشت آن بسیار پر اهمیت است که واکنش های
زیادی را به همراه داشته .در شرح این ویدئو که کاربری
آن را برای بازنشر در اختیار کانال های تلگرامی و صفحات
اینستاگرامی قرار داده آمده است« :این ویدئو توسط
دوربین منزل خودمون ضبط شده .خانمی که از منزلشون
سرقت شد ،به زن همسایشون گفته بود که برای دخترم
خواستگار اومده و ما براش جهیزیه خریدیم .وسایل رو جا
نداشتیم گذاشتیم داخل پارکینگ! از قرار معلوم؛ داماد
همسایه این مکالمه رو شنیده و دو نفر از دوستانش رو
فرستاده اومدن سرقت ».کاربری نوشت« :لطفا مسائل
زندگیتون رو با دیگران به اشتراک نذارید ».کاربر دیگری
نوشت« :چقدر بده که دیگه آدم نمی تونه با همسایه اش
هم که از فامیل به آدم نزدیک تره درد دل کنه».





رازقی-ویدئوییکوتاهازتبلیغهلدینگداماکتوسط«جواد
هاشمی»باعثایجادحواشیزیادیشدتاجاییکهاینبازیگر
از این که این تبلیغ را انجام داده عذرخواهی کرد اما این
اولینبارنیستکهیکبازیگرتبلیغاینشرکترامیکنددر
گذشته هم سلبریتی هایی به خاطر تبلیغاتی که می گیرند
مردم را به سرمایه گذاری در برج های دبی دعوت کرده اند.
امروز می خواهیم به پشت پرده این هلدینگ پی ببریم و به
این پرسش ها پاسخ دهیم .این هلدینگ متعلق به کیست و
چه رابطه ای با ترامپ دارد؟ و به این پرسش هم پاسخ داده ایم
کهچطوردرحالیکهتحریمهستیممیشودازاینشرکتها
درخارجازکشورخانهخرید.
▪ترامپ امارات

2.1 M views

2.4 M views

در حالی که بورس این روزها بدون رئیس است اما رشد
شاخص ها از سبز بودن بازار بورس خبر می دهد .روز
گذشته کاربران زیادی با بازنشر تصویر رشد شاخص
بورس به این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«همه جای دنیا اگه این اتفاقات می افتاد تا اومدن رئیس
بعدی بورس ریزشی می شد ولی توی کشور ما همه چی
برعکسه».کاربردیگرینوشت«:خواهشابذاریدیهمدتی
بورس بدون رئیس باشه تا ضرر هامون جبران شه و به
سرمایهاولیهبرسیمبعدرئیسانتخابکنید».کاربریهم
نوشت« :با این وضعیتی که االن بورس پیدا کرده به نظرم
بقیه روسا هم استعفا بدن کال مشکالت حل میشه ».کاربر
دیگری هم نوشت« :درسته از وقتی وارد بورس شدم
یه چیزی هم بدهکار شدم .ولی خداروشکر که بخشی از
کسری بودجه دولت رو پرداخت می کنم».

طرفداریزیباکالمازترامپ
اظــهــارات عجیب زیباکالم در گفت وگو با یک شبکه
ماهوارهای باعث شد نام این استاد دانشگاه بعد از ویدئوی
مناظره اش با خسرو معتضد بازهم در شبکه های اجتماعی
بسیار دیده شود .هرچند زیبا کالم در متنی در صفحه
اینستاگرامش از خسرو معتضد ،عذرخواهی کرده اما به
تازگی ویدئوی دیگری از گفت و گوی زیبا کالم با شبکه
«من و تو» منتشر شده ،که بازتاب زیادی داشته او در
گفت و گو با این شبکه می گوید« :میلیون ها تن در ایران
دوست داشتند ترامپ در انتخابات برنده شود برای این
که معتقد بودند ترامپ اهل مماشات نیست ».البته در
ادامهکارشناسدیگراینشبکهخطاببهمقاماتآمریکایی
التماس می کند که تحریم های ایران برداشته نشود.
کاربران زیادی خطاب به زیبا کالم نوشته اند که خواسته
قلبی خود را به میلیون ها نفر نچسبانید.





3.1 M views

آرزوهایدخترزبالهگرد!
ویدئویی از یک دختر جوان  25ساله که برای تامین مخارج
زندگی سه برادر و سه خواهرش و همچنین برای این که
پول داروهای پدرش را درآورد زباله گردی می کند بازتاب
زیادی در فضای مجازی داشت.او در بخشی از این ویدئو می
گوید معتاد نیست و آرزویش این است که روزی صاحب
یک مغازه شود .کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان
دادند.کاربردیگرینوشت«:اینکهجامعهاینقدراختالف
طبقاتیدارهکهیکیتویبرجزندگیمیکنهویکیتویزباله
ها به دنبال کسب روزیه نشون میده یه جای کار داره لنگ
می زنه ».کار بری هم نوشت  «:واقعا شرح زندگی این دختر
تلخه اما نمی دونم فیلم بردار تعهد داشته که وقتی با این
دختر مصاحبه می کنه صندوق صدقات هم پشت سرش
باشه یانه؟ امیدوارم عمدی نباشه» .

حق عبور از آن را دارند و عواقب جوالن خودروهای

رعیت نواز -به احتمال زیاد شما هم ویدئوی جنجالی را که در آن
یک پلیس راهور در خط ویژه اتوبوس مدعی است بعد از ممانعت
خودروی شیشه دودی نماینده مجلس به خط ویژه از این نماینده سیلی خورده است ،دیده اید .هرچند برخی از افراد حاضر در
ویدئو اصل ماجرا و سیلی خوردن را تایید می کنند اما علی اصغر عنابستانی نماینده مذکور ،سیلی زدن را انکار کرده است .به
هرحالدیروزدربارهاینموضوعبهتفصیلدرهمینصفحهوصفحه 12نوشتیماماامروزبهاینموضوع میپردازیمکهچرااین
روزها خط ویژه که برای تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی بود حاال جوالنگاه خودروهای شیشه دودی چراغ گردون
داریشدهکهسرنشینانآنبهدلیلمسئولیتیکهدارندخودرامحقاستفادهازآنمیدانند.

ورودایرانیممنوع!
در حالی که بسیاری از هموطنان ما پول های شان را برای
خرید خانه در ترکیه به این کشور می برند در روزهای
گذشته تصویری از بنر نصب شده روی در یکی از مغازه
هایترکیهمنتشرشدکهخشمکاربرانایرانیرابههمراه
داشت .روی این بنر نوشته شده« :ورود افراد سوری،
ایرانی و افغان به داخل ممنوع است .در غیر این صورت
لگد خواهند خورد ».کاربران زیادی به این تصویر واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :چقدر باید آدم حقیر باشه
بره توی همچین کشوری که این جوری بهمون توهین می
کنهسرمایهگذاریکنهوخونهبخره».کاربردیگرینوشت:
«وقتیدیپلماسیخارجیمابیخاصیتمیشهنتیجهغیراز
این نمیشه ».کاربری هم نوشت« :به نظرم با تحریم ترکیه
توسط خود ما مردم میشه بهترین درس رو به این کشور
و این توهین داد».

بورسبدونرئیسدرحالرشد!

فلسفهایجادخطویژه چیست،چهخودروهایی
شیشهدودیدراینخطوطچیست؟

3.9 M views

درددلیکهباعثسرقتجهیزیهشد!

خط ویژه مردم
یا مسئوالن !

2.8 M views

چرادولتازکاالهایلوکسمالیاتنمیگیرد؟
گــزارش دیــوان محاسبات دربــاره درآمدهای مالیاتی
دولت واکنش های زیادی داشت .هر چند در این گزارش
آمده درآمدهای مالیاتی  ۸ماهه نخست سال  ۹۹نسبت
به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود  36/7درصدی
مواجه بوده اما این رشد متوازن و در چارچوب عدالت
ارزیابی نمیشود .دیوان محاسبات تحقق مالیاتی خانهها و
خودروهای گران قیمت را صفر درصد اعالم کرده است!
این در حالی است که اخذ مالیات از خانهها و خودروهای
لوکس برای نخستین بار توسط مجلس در الیحه بودجه
 ۹۹گنجانده شد .کاربری نوشت« :دولت در تقابل منافع
شخصی مسئوالن و پولدارها که از خونه و ماشین لوکس
استفاده می کنند با منافع مردم جامعه ،منافع پولدارها رو
انتخاب کرد ،چون که مسئوالن دولتی بیشترشون از طبقه
پولدار جامعه هستن».

اگر به لیست پولدارترین ساکنان دبی نگاهی بیندازیم نفر
هفتم این فهرست کسی نیست جز مالک هلدینگ «داماک
حسینسجوانی».اینفردکهاصالتخودراعراقیمیداندبا
تاسیسیکشرکتبزرگبهنامداماکبهیکیازبزرگترین
شرکت های ساختمانی در دبی تبدیل شد .دو نکته حائز
اهمیتدربارهسایتداماکبدونهیچاباییمیتوانمشاهده
کرداوالاعالمرسمی«ترامپاورگانیزیشن»بهعنوانهمکار
ترامپودومابرازارادتبهشخصترامپاست.طبقاطالعات
این سایت  ،سجوانی روابط نزدیکی با آمریکایی ها داشته
که باعث شده خبرنگارهای اماراتی وی را «دونالد امارات»
بخوانند .گفته می شود رابطه این دو از شریک صرف تا جایی
جلو رفته که ترامپ برای مراسم عروسی دختر سجوانی به
اتفاقخانوادهدعوتشدهبود.
▪خروج سرمایه به دبی
در ایــران به خاطر تحریم و نبود مبادله رسمی بین بانکی
خارجیدوروشمختلفخروجسرمایهبهوجودآمدهاستکه
این دو روش عبارت است از روش قانونی و غیر قانونی یا بهتر
بگوییم غیر رسمی یا صرافی .روش قانونی در کشور معموال
به صورت دولتی انجام می شود اما راه های غیر قانونی نیز
برایخروجسرمایهازکشوروجودداردکهبیشتراینشرکت
های سرمایه گذاری خارجی به این روش روی آورده اند که به
صورت غیررسمی از طریق صرافی است .در سالهای اخیر
آمار دقیقی از میزان ورود و خروج ارز غیررسمی در کشور
وجود ندارد که این امر موجب شده اتهام پول شویی در ایران
قوتبگیرد.همهاینهافارغازبحثمهمخروجسرمایهمولد
استکهبهجایاینکهدرخدمتتولیدقراربگیردبهخارجاز
کشور می رود که باعث دامن زدن بیشتر به بیکاری در کشور
میشود.
▪چه باید کرد؟
فارغازتبعاتشوماقتصادیایننوعسرمایهگذاریهاامانکته
اصلیدراینزمینهاهرمهایاینشرکتهایسرمایهگذاری
هستندکهدرفضایبازاینستاگرامبهتورکردنسرمایههای
سرگردان هموطنان ما اقدام می کنند .بازیگرانی که شاید
ناخواسته بدل به بازیگر اصلی نمایش پول درآوردن این ابر
شرکتهایسرمایهگذاریازجیبهموطنانشدهاند.انتظار
می رود که این سلبریتی های محبوب کشورمان با افزایش
سواد رسانه ای شان از این اتفاق عبرت بگیرند تا دیگر شاهد
حوادثیازاینقبیلنباشیم.

خط ویژه برای چیست؟
در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان برای این که وسایل حمل
و نقل عمومی بتوانند سرعت بیشتری نسبت به خودروهای
شخصی داشته باشند تا باعث شود مردم ترغیب به استفاده
از آن ها شوند خطوط ویژه ای را اختصاص داده اند در تهران
از سال  1386اولین خط بی آر تی احــداث شد  .البته در
برخی موارد که جان و مال و امنیت مردم هم در خطر باشد
خودروهای امدادی و امنیتی هم از این خطوط برای سرعت
بیشتر در امداد رسانی استفاده می کنند که کامال قابل دفاع
است و برای این که خودروهای دیگر از آن استفاده نکنند
جریمه هایی برای حضور در این خطوط در نظر گرفته شده
است .با این حال هر روز بارها شاهد خودروهای سواری
پالک معمولی هستیم که با شیشه های دودی و چراغ فالشر
دورنگ آبی و قرمز که روی داشبورد قرار گرفته در این خطوط
ویژه تردد می کنند .وضعیتی که انگار دارد استثنا را جایگزین
قاعده می کند .

خودروهای مجاز
سرهنگ داوود قاسمیان ،معاون عملیات پلیس راهور ناجا در
آبانامسالدربارهخودروهاییکهمجازندازخطوطویژهاستفاده
کنندگفته«:اتوبوسهایشرکتواحداتوبوسرانی،خودروهای
تعمیراتی وابسته به این شرکت ،خودروهای ماموریتی سازمان
آتشنشانیکهمجهزبهوسایلامدادیواطفایحریقودرحال
انجام ماموریت هستند و خودروهای فوریت های پزشکی می
توانندازخطویژهاستفادهکنند.همچنینوسایلنقلیهانتظامیو
راهوردارایعالیمسمعیوبصری کهغالبادرماموریتیادرحال
اسکورتهستند،میتوانندازخطویژهاستفادهکنند».سرهنگ
قاسمیاندربارهخودروهایمسئوالنیکهازاینخطوطاستفاده
می کنند هم گفته« :خودروهای تشریفات وزارت امور خارجه و
ریاست جمهوری در زمان حضور خودروی پیشرو راهور نیز می
توانندازخطویژهاستفادهکنند.همچنینخودروهایدیپلمات
هایکشورهایخارجیمقیمدرایرانبانصبپرچمکشورشان
می توانند از خط ویژه عبور کنند اما سایر خودروهای متعلق به
سفارتخانه ها نمی توانند از خط ویژه عبور کنند .خودروهای
مسئوالنکشوریولشکرینیزبااخذمجوزازپلیسراهورناجا
میتوانندازاینخطوطعبورکنند».البتهمعاونعملیاتپلیس
راهورناجاعبورخودروهایحملپولبانکهادرخطویژهراهم
کهمجوزگرفتهاندمجازدانستهاست.

جریمه حضور در خط ویژه
درابتدایخطوطویژه،تابلویورودممنوعبهاستثنایاتوبوسو
وسایلنقلیهامدادیوانتظامینصبشدهاست.بنابراینبهغیراز
اینخودروهاسایروسایلنقلیهحقتردددرخطوطویژهراندارند.
حتیاعالمشدهکهتردددوچرخهسوارانوموتورسیکلتهاهم
از این خطوط ممنوع است .با این حال طبق اعالم پلیس راهور
در سال  1399استفاده وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه
درکالنشهرها ۸۰هزارتومانودردیگرشهرها ۶۰هزارتومان
جریمهبرایرانندگاندرپیخواهدداشتوبهازایهربارعبورهم
این جریمهرانندگی اعمالمیشود.درضمنوسیلهنقلیهایکه
بهصورتغیرمجازازمسیرویژهحرکتمیکنداگرتصادفکند
حتیاگرمقصردرحادثهنباشد،مقصرشناختهمیشود.

نظر قانون درباره تردد نمایندگان از خط ویژه
احمد علیرضابیگی ،نماینده وقت مردم تبریز در  16آذر سال
 1397از نامه ای خبر داد که سربرگ محرمانه داشته و در آن
معاونت اجرایی مجلس به نمایندگان خبر داده که می توانند
مجوزیویژهبرایتردددرخطوطویژهشهرتهرانداشتهباشند.
علیرضابیگیدرآنزمانبااینموضوعمخالفبودومعتقدبود،
عبور از خطوط ویژه عبور از حقوق مردم است .دو روز بعد یعنی
 18آذر  97حسین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت با تکذیب
ارائهدرخواستصدورمجوزترددازخطوطویژهاعالمکردمجوز
عبورازخطوطویژهطبقدستورالعملهاییارائهمیشود.اودر
آن زمان به طور خاص در خصوص تردد خودروهای نمایندگان
مجلسازخطوطویژهگفته«:خطوطویژهبرایعبورخودروهای
امدادی ،پلیس و دستگاه هایی است که باید اقدامات خود را با
فوریت به مردم ارائه کنند ».با این حال مرور قوانین نشان می
دهدشخصیتهاییکهبراساسمصوباتشورایامنیتکشور
دارایاسکورتوحفاظتهستند،بهبهانهحفاظتوسرعتمی
توانندازخطوطویژهاستفادهکنند.

مسئوالن «خط ویژه» ندارند
همان طوری که در ابتدای این گــزارش نوشتیم خط ویژه در
شهرهایبزرگبرایسرعتبیشترسیستمحملونقلعمومی
و ترغیب مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی زده شد
اما متاسفانه این روزها شاهد جوالن LEDدارها در این خطوط
هستیم که با این روند فلسفه این خطوط هم در حال زیر سوال
رفتناست.بماندکه قائلشدنچنین امتیازاتومزایاییبرای
مسئوالنمیتوانداحساستبعیضرادرجامعهایجادکند.قبول
داریم وقت یک نماینده یا مقام مسئول که برای حل مسائل و
مشکالت مردم باید صرف شود ارزشمند است اما اگر نگاهی به
بخشی از واکنش های ابراز شده به این ماجرا داشته باشیم این
احساستبعیضرادرسخنانبرخیحاضراندرصحنهایناتفاق
میبینیم .آسیبیکهقطعازیانبارترازکارکردهایاینامتیازی
است که برای برخی مسئوالن قرار داده شده است .بنابراین
حتیاگرعبورخودرویمسئوالنرادراینخطوطقانونیبدانیم
(حتیدرصورتداشتنمجوزاگردرماموریتنباشنداستفادهاز
اینخطوطغیرقانونیاست).استفادهازخطوطویژهدواشکال
دارد.اشکالاولاینکهشهروندانیکهدرترافیکمعطلهستند
احساستبعیضمیکنندوموجباینمیشودکهتمایلیبرای
همراهیباقانونومحدودیتهایترافیکینداشتهباشندوهر
گاهچشمناظرپلیسرادوردیدند،مرتکبتخلفترافیکیشوند.
اشکالدومدراینموضوعایناستکهمسئوالنیکهبیدردسر
در خطوط ویژه تردد می کنند ،مشکالت شهروندانی را که در
شهر و ترافیک وقتشان هدر می رود حس نمی کنند و در جریان
ماهیتواقعیترافیکشهریآنگونهکهعمومتجربهمیکنند،
قرارنمیگیرند.بااینحالبهنظرمیرسدحذفبرخیازمزایای
غیرقابلتوجیهمیتواندازجهاتمتعددصحیحومنطقیباشد.
در پایان باید به این نکته هم اشاره کنیم که سید نظام الدین
موسویدبیرمجمعنمایندگانتهراندرتوئیتیازناجاخواسته
تا مجوزهای تردد در خطوط ویژه را حذف کند .او نوشت« :برای
هیچ مقام مسئولی(جز موارد امنیتی) استفاده از مجوز تردد در
خط ویژه اتوبوس و خودروهای امدادی ،ضروری نیست .ناجا
همهمجوزهارالغوکندوبهاینتبعیضغیرمردمیپایاندهد».

