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آرامشمرغیوتوصیه انگلیسیبهسلبریتیها!




3.9 M views

مرغبعدازگرانیآرامگرفت!

3.1 M views

توصیهمجریسرشناسانگلیسیبهسلبریتیها

گفت و گوی روز گذشته وزیرجهاد کشاورزی با شبکه خبر
درباره مرغ بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .کاظم
خاوازی در این گفت و گو اظهار کرد« :در بازدیدهایی که
انجام دادم ،مردم به دلیل آرام گرفتن بازار مرغ بسیار
خوشحال بودند ».کاربران به این صحبت وزیر واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :یعنی االن افتخار می کنید
به این که توی مرغ فروشی ها مرغ هست اونم با قیمتی
چندین برابر چند ماه پیش؟!» کاربر دیگری نوشت« :یکی
به من بگه االن با دو روز پیش چه فرقی کرده که قبال مرغ
نبود ولی حاال هست به جز این که مرغ رو به رغم وعده
رئیس جمهور کیلویی چهار هزار و  500تومن گرون
کردن!» کاربری هم نوشت« :این که یه کاال کم عرضه
بشه تا اونو گرون کنن اگه رویه بشه دیگه نمی شه جلوی
هیچ گرونی رو گرفت».

توصیه جالب مجری سرشناس انگلیسی به سلبریتیها
یکی از ویدئوهایی بود که در کشور ما هم مورد توجه قرار
گرفت« .ریکی جرویز» از مجریان مطرح در مراسم گلدن
گلوب از بازیگران دنیا خواست برای مردم سخنرانی
سیاسی نکنند؛ چون در موقعیتی نیستند که مردم را
نصیحت کنند .او در بخش دیگری از صحبت هایش خطاب
بهسلبریتیهایجهانمیگوید«:شماهیچاطالعیازدنیای
واقعی ندارید و به همین دلیل بهتر است به کاری که در آن
تخصص دارید بپردازید ».کاربری نوشت« :متاسفانه مثل
این که خیلی از سلبریتی ها خودشون رو عالم به همه چیز
می دونن که صدای این مجری انگلیسی هم در اومده».
کاربر دیگری نوشت« :عده ای ازسلبریتی های کشور ما
توی انتخابات کاری با مردم کردن که فکر کنم دیگه حاال
حاالها مردم بهشون اعتماد نخواهند کرد».





تصاویر پربازدید فضای مجازی
موریانههابه
مسجدجامع
اردستان
کهقدمت
هزارسالهدارد
حملهکردهاند
ومتاسفانهاگر
برایدورشدن
موریانههااقدامی
نشود،خطر
ریزشگنبد
حتمیاست

حملهموریانههابهمسجدتاریخی!

دولت «الیحهمشارکتعمومیوخصوصی»  رابرایواگذاری 85هزارپروژهعمرانینیمهتمامباامضای
طالیی6نفربهمجلسدادهکهنگرانیهایجدیرابرانگیختهاست

یهجوری
دارنازسرو
تهجنسها
میزننکه
دوروزدیگه
درماسترو
کهحسابی
گرونهم
شدهبازکنیم
یهکاغذتوش
گذاشتن
نوشتن،پوچ!

کم فروشی به روایت تصویر

دهجهان
رن

تترینپ

زش

2.8 M views

ادعایسنگاندازیعلیهقرارداد 50میلیارددالری

3.4 M views

عالءالدین بروجردی سفیر اسبق ایران در چین و رئیس
گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم ،در گفت
و گویی با مهر مدعی شد که دولت پیشنهاد سرمایه گذاری
 50ميليارد يورویی چین در ازای نفت را رد كرده است.
این ادعا در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت
و بسیاری از کارشناسان اقتصادی به آن واکنش نشان
دادند .یکی از کاربران در توییتی نوشت« :آقای دادستان!
اگر آقای بروجردی دروغ مي گويد به اتهام تشويش اذهان
عمومیمحاکمهاشكنيدولیاگرراستميگويدآخوندیو
جهانگيری را به اتهام خيانت به کشور محاکمه كنيد ».کاربر
دیگری نوشت« :کاش برای این ادعاها هم مدعی العموم
فکر می کرد که مردم دچار سرگیجه نشن که کی راست
میگه و کی دروغ ».کاربری هم نوشت« :واقعا باید قانونی
باشه که هر کس ادعایی مطرح میکنه مستنداتش رو هم
ارائه بده وگرنه محکومیت قضایی صادر بشه براش».

بعد از این که بورس دچار ریزش های شدید شد و رمز
ارزها در بازار جهانی به سرعت غیر قابل باوری رشد کرد،
برخی از مردم به دنبال خرید رمز ارزها افتادند .به همین
دلیل کالهبرداری های زیادی در این زمینه شکل گرفت
که جدیدترین آن در فضای مجازی بازتاب زیادی پیدا کرد.
تصاویری از کارت های بسیار شیک و الکچری در فضای
مجازی منتشر شد که گفته می شود کالهبرداران به اعتبار
نام  visaکارت هایی را طراحی کرده اند و اقدام به خرید
و فروش بیت کوین می کنند .آن ها با ارائه این کارت ها
ادعا می کنند که بیش از 100هزار بیت کوین در کیف پول
مجازی شان دارند .کاربری نوشت« :همین که راه و روش
قانونی برای خرید و فروش بیت کوین وجود نداره باعث
می شه کالهبردارها بیشتر بتونن جوالن بدن».





کالهبرداریالکچریباvisa

2.4 M views
2.1 M views

قیمتدارودرسوئد
استوری یک هموطن ساکن سوئد از گرانی عجیب و باور
نکردنی دارو در این کشور بازتاب زیادی در شبکه های
اجتماعی داشت .این کاربر در حالی که داروهای خریداری
شده و رسید آن ها را در استوری اش قرار داده بود،
نوشت« :یه ویتامین دی و یه زینک شد 693کرون (تقریبا
 80دالر) ،به هر کسی گفت دارو در سوئد رایگان هست
این استوری رو نشون بدین ».کاربری نوشت« :کاش حاال
که قیمت دارو رو نوشتی از درآمدی هم که توی سوئد
داری می گفتی ».کاربر دیگری نوشت« :اون جا هم صف
مرغ دارید یا نه فقط دارو گرونه؟» کاربری هم نوشت:
«بعضی از آدم های غرب زده با نشون دادن غرب روتوش
شده و بدون اشاره ای به مشکالتش که کم هم نیست
می خوان از کشورهای غربی یک مدینه فاضله بسازن که
اینجوریا هم نیست».

رسمغلطتیراندازیدرعروسیوعزا
ویدئویی از تیراندازی شدید ،پیوسته و بی امان در
مراسم ختمی در شهرستان شوش استان خوزستان که
بدون رعایت پروتکل های کرونایی برگزار شده است،
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش های
زیادی را به همراه داشت .کاربری نوشت« :متاسفانه این
رسم غلط تیراندازی در عروسی و عزا که در برخی مناطق
مخصوصا جنوب کشورمون رایجه تا حاال کشته و مصدوم
همداشتهوبایدمردمخودمنطقهفکریبرایازبینرفتن
این رسم غلط بردارن ».کاربر دیگری نوشت« :بیشتر از
اون تیراندازی که داره می شه جمع شدن این همه آدم
دور هم خطرناکه اونم توی روزهایی که شهرها یکی یکی
دارندوبارهبهوضعیتقرمزکروناییدرمیانوکشتههای
کرونا روز به روز در حال زیاد شدنه ».کاربری هم نوشت:
«این همه سالح اتوماتیک رو از کجا میارن اینا که این جوری
باهاش رگباری هم شلیک می کنن؟»

اسماینپرنده
کهاحتماال
زشتترین
پرندهدنیاست،
لکلکسر
نهنگیهو۳۵
سالیهمعمر
میکنه.تازه
یکیازغذاهای
محبوباین
سرنهنگیها،
بچهتمساحها
هستن!

مهدی حسن زاده  85 -هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق
و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشــی ،روی دست دولت باقی مانده است .پروژه هایی که سال هاست نیمه تمام مانده و حتی
برخی از آن ها در حال متروکه شدن است .اتمام این حجم از پروژه ها براساس نرخ های امروز معادل سه هزار هزار میلیارد تومان
( 3،000،000،000،000،000تومان) هزینه در بر خواهد داشت .سال هاست که موضوع واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی
در دولت و مجلس و محافل کارشناسی مطرح است .با این حال از ابتدای بهمن 97که دولت الیحه ای تحت عنوان «الیحه مشارکت
عمومی و خصوصی» رابه مجلس تقدیم کرد ،این بحث به صورت جدی تر در دستور کار قرار گرفت و اکنون این الیحه در کمیسیون
عمرانمجلسدردستبررسیاست.دراینمیاننگرانیهایجدیدربارهفسادزابودناینالیحهواختیاراتهیئتواگذاریطرحها
وامکانایجادرانتوفسادوتکراراتفاقاتتلخشبیهبرخیخصوصیسازیهادرواگذاریاینطرحهاموجبشدهتامحافلکارشناسی
وبرخیچهرههایاقتصادیدراینبارهموضعبگیرند.مرکزپژوهشهایمجلس،اردیبهشتسالگذشتهدرگزارشیبابررسیالیحه
ارائه شده از سوی دولت اعالم کرد در این الیحه سازوکار ناکارآمد ،غیرشفاف و پیشبینیناپذیر برای واگذاری طرحها در نظر گرفته
شدهاست.درادامه بهبررسیاینالیحهودیدگاههای کارشناساندربارهآنپرداختهایم.
▪ظرفیتفسادی 1560هزارمیلیاردی

سخ هآزمایشیلباسفضانوردی
ن
اینلباسیکه
میبینید،
نسخه
آزمایشی لباس
فضانوردی
در پروژه آپولو
بوده .نمی دونم
برای سفر به ماه
به درد خورده
یا نه؟ ولی برای
تبلیغ رستوران
عالیه!

فیلمبرداری
رنگی،سالن
مجلل،
اتومبیل،
لباسعروس
و...همهبا
هممیشده
149ریال،
االنکمترین
منویعروسی
٤٠میلیون
تومنهبعدمی
گنچراسن
ازواجرفتهباال!

الیحه فسادآفرین!

سال۵۴عروسی با۱۴۹ریال

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

محسن رنانی ،اقتصاددان مطرح کشور در یادداشتی با هشدار
در این باره اعالم کرد« :میتوان گفت الیحه «مشارکت عمومی
و خصوصی» که اکنون دارد بیسروصدا در مجلس تصویب
میشود« ،ظرفیت فسادی» معادل  ۱۵۶۰همت (مخفف هزار
میلیارد تومان) در کشور ایجاد میکند .وی در این یادداشت
خطاب به رئیس جمهور هشدار داده اســت« :درای ــن الیحه
عمال دو ماده کلیدی یعنی مواد  ۷۹و « ۸۹قانون محاسبات
عمومی کشور» و کل «قانون برگزاری مناقصات» و بهطور کلی
ذخیره دانایی بیش از  ۱۱۰سال قانونگذاری در کشور و سایر
مقرراتگذاریهادرزمینهمعامالتدولتیکنارگذاشتهمیشود
و تصمیمات و حتی مقرراتگذاری و نیز تفسیر مقررات را ب ر عهده
کمیتههای اداری میگذارد و این یعنی بازکردن راه تازهای برای
چانهزنی ،رانتخواری و فساد».
▪ 57درصد رشوه های دولتی در جهان مربوط به معامالت
عمومیاست

چند روز قبل هم فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان مطرح کشور در
گفت و گو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که «معامالت عمومی»
چالش معامله با پول
در سراسر تاریخ و در سراسر جهان ،ذات ـ ًا
ِ
دیگراناست،خاطرنشانکرد:معامالتعمومیکهدارایارزش
ساالنهحدود دو هزار هزار میلیارد تومان در کشور است ،به گواه
آمارسازمانهمکاریوتوسع هاقتصادی( )OECDدارایبیشترین
حجمرشو همبادلهشدهدرمیانهشتشاخ هحکمرانیاستکهبه
تنهایی بیش از مجموعه هفت شاخه دیگر و معادل57درصد کل
رشوههایدولتیرادرخوددارد.
▪هیئت 6نفرههمهکاره!

عالوهبراینایرادها،آنچهدراینمیانجاینگرانیدارد،سپردن
عنان کار در تشخیص نحوه واگــذاری و قیمت گذاری به هیئتی
شش نفره است که به عنوان «کارگروه توسعه مشارکت عمومی-
خصوصی» در ماده  7الیحه صرفا با عضویت مقامات مرتبط با
دستگاهیکهقراراستپروژهنیمهتمامخودراواگذارکندوسازمان
برنامهوبودجهتشکیلمیشود.احمدتوکلی،رئیسهیئتمدیره
دیدهبانشفافیتوعدالتنیزدرموضعیدراینباره هیئتشش
نفرهرافسادآفرینمیداندزیراتصمیمگیریدربارهانتخابطرح
قابلفروش،قیمتگذاری،انتخابخریدار،شرایطنقدواقساطبه
عهدهششنفراستکهدرعملوزیردرمرکزومدیرکلدراستانها
تصمیمگیراننهاییهستند.

▪رانتهایتوزیعیدرالیحه

نگرانی مهم دیگر ،رانت های توزیعی در الیحه مذکور است .به
گفته توکلی ،منبع خرید طرح های نیمه تمام از طریق وام بانکی
با ضمانت دولت برای به اصطالح خریدار تأمین میشود و وزیر
یا مدیرکل میتواند  ۸۰درصد برای مناطق محروم و  ۵۰درصد
برایدیگرمناطقتخفیفدهد.شهرامحالج،پژوهشگرطرحهای
عمرانیومعامالتعمومیکشورنیزدرگفتوگوباروزنامهدنیای
اقتصاد ،فهرستی از امتیازات ارائه شده در الیحه را بر می شمارد و
خطاب به مدافعان الیحه می گوید :مرتب مغلطه میکنند که پول
نمیدهیم .حتی اگر پول ندهید ،به جایش این امتیازات را اعطا
میکنیدکههمهارزشمالیدارد.
▪الیحهایمهمکهبیسروصداپیشمیرود

درهرصورتچنینالیحهمهمیبااینابعاداثرگذار،بدونسروصدا
درحالبررسیدرکمیسیونعمرانمجلساست،درحالیکهباید
دراینبارهحساسبودوروندرابادقتبررسیکرد.محمدفاضلی
می گوید« :این الیحه برجام یا فیلترینگ نیست که هیاهو داشته
باشد اما کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات ،نادیده گرفتن
تمام میراث یک قرن بعد از مشروطه برای فسادزدایی از معامالت
عمومیاست».
مجتبیرضاخواه،نمایندهمجلسهمباهشداردربارهاینالیحهدر
توییتینوشتهاست«:برمبنایاینالیحهداراییهایدولتتوسط
شش نفر قیمتگذاری و به نورچشمیها واگذار می شود! امروز
در بازار ،با این روش مضحک حتی ساندویچ هم نمیفروشند ،چه
برسدبهداراییهایباارزش!»
سید امیر سیاح ،کارشناس اقتصادی هم به این الیحه واکنش
داشتودرصفحهشخصیاشنوشت«:بزرگترینبسترفساددر
معامالت دولتی است ،جایی که باید کامال شفاف و سالم باشد در
الیحه مشارکت عمومی و خصوصی ،می خواهند قوانین شفاف
سازمعامالتدولتیرادوربزنند».
▪حرفآخر

باتوجهبههشدارکارشناساندربارهاینالیحهبهنظرمیرسدقانون
گذاربایددرکنارتدوینقانونیبرایتکمیلوپایانپروژههاینیمه
تمامبههشدارهایکارشناسانهمتوجهکندتابهاسمتکمیلپروژه
های نیمه تمام بستری برای فساد ،رانت خواری و  ...ایجاد نشود و
در نتیجه باید درخصوص ریل گذاری قانونی برای چنین موضوع
مهمیکهپایهزارانهزارمیلیاردپولدرمیاناست،بیشازپیش
حساسبود.

