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ضرورت اقدام متناظر و متناسب
با اقدام آمریکا

آمریکا از برجام خـارج شـد و اتحادیه اروپا اعلام کرد که به
تعهدات خـود عمل خواهد کـرد اما به نظر میرسـد موضع
آقای روحانـی ،تامین کننده منافـع ملی ما نباشـد .مفهوم
ترکیب موضع آمریـکا و اروپا این اسـت که مـا در معامله ای
که کردیم بخشـی از امتیازهایی راکه در مذاکرات گرفتیم
بـه صـورت رسـمی از دسـت دادیـم و البتـه اگـر اروپایـی ها
هم به حـرف خود عمل کننـد ،بخشـی از امتیازهای گرفته
شـده را همچنـان خواهیـم داشـت .سـوال ایـن اسـت کـه
موضـع منطقـی مـا در قبـال ایـن شـرایط چـه باید باشـد که
منافـع ملـی را تضمیـن کنـد .در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد
ابتـدا به ایـن نکتـه توجـه کـرد که بـا شـرایطی کـه بـر منافع
محـوری بنـگاه هـای اقتصـادی حاکـم اسـت ،تضمینـی
وجود نـدارد کـه شـرکت هـای اروپایی متناسـب بـا نظرات
سیاسـتمداران خود(بـه فـرض صداقـت در بیـان) در برابر
فشـارهای وزارت خزانـه داری آمریـکا مقاومـت کننـد
بنابراین آن چه در ادامه ذکر میشـود بر این فرض اسـتوار
اسـت که ما بـه صـورت روشـنی از اجرایی شـدن ادامـه لغو
تحریم هـای مربوط بـه اتحادیـه اروپـا اطمینان پیـدا کنیم.
بــا ایــن فــرض میتــوان گفــت از یــک طــرف بهتــر اســت
ایــران بــرای جلوگیــری از اجمــاع علیــه خــود و اســتفاده
از امتیازاتــی کــه همچنــان وجــود دارد(کــه مهــم تریــن آن
فــروش نفــت اســت) توافقــی بــا پنــج کشــور دیگــر داشــته
باشــد و از طــرف دیگــر بــه دلیــل از دســت دادن بخشــی از
امتیازاتــی کــه آمریــکا ایــران را (قبــا بــه صــورت عملــی و
اکنــون رســمی) از آن محــروم کــرده بــود ،بایــد مقابلــه بــه
مثــل کنیــم .بعــد از خــروج آمریــکا از برجــام ،درســت اســت
کــه مانــدن مــا در برجــام ممکــن اســت منطــق اقتصــادی
و هســته ای داشــته باشــد امــا حتمــا منطــق دیپلماتیــک
نخواهــد داشــت چــرا کــه بــر اســاس قاعــده حاکــم بــر بــازی
بــزدل کــه الگــوی حاکــم بــر مذاکــرات هســته ای مــا را در
طــول این  14ســال تشــکیل میدهــد ،عــدم اقــدام متناظر
باعــث برداشــت ضعــف و تــرس و در نتیجــه مقدمــه فشــار و
تحریــم هــای بیشــتر میشــود بــه گونــه ای کــه میتــوان
مطمئن بــود بــا فاصلــه ای کوتــاه آمریــکا براســاس مکانیزم
بازگشــت پذیــری قطعنامــه ســازمان ملــل را لغومــی کنــد و
تحریــم هــای ســازمان ملــل را بــر میگردانــد و در نتیجــه
حتــی همــان منافعــی راکــه باعــث میشــود مــا در برجــام
باقــی بمانیم (یعنــی ادامه لغــو تحریم هــا ی اروپایــی) نیز از
دســت خواهیــم داد البتــه بــه همــراه هزینه بســیار ســنگین
از دســت دادن عــزت نفــس ملــی.
بر اسـاس آن چـه ذکر شـد جمـع بیـن دو طـرف ماجـرا این
اسـت کـه مـا حتمـا بایـد اقـدام متناظـر هسـته ای انجـام
دهیـم امـا بهتـر اسـت ایـن اقـدام متناسـب بـا ایـن مسـئله
باشـد کـه مـا بخشـی از امتیازاتـی راکـه در برجـام گرفتیم
همچنـان در اختیـار داریـم بنابرایـن بـر ایـن بـاورم خلاف
نظـر آقـای رئیـس جمهـور ،ایـران قبـل از شـروع مذاکـره
با اروپایـی هـا بایـد عـدم پایبنـدی بـه برخـی از محدودیت
هـای هسـته ای را کـه آمریکایـی هـا را عصبانـی میکنـد
ولـی بـرای اروپایـی هـا قابـل قبـول اسـت (مثـل افزایـش
ذخایـر اورانیـوم بیـش از عـدد تعییـن شـده در برجـام یـا
اقـدام بـه برخـی فعالیـت هـای تحقیقـی فراتـر از برجـام)
اعلام کنـد و سـپس در شـرایط مسـاوی بـرای هماهنگـی
و اطمینـان از اجـرای عملی تعهـدات اروپا ،روسـیه و چین
پای میـز مذاکره بـا پنج کشـور بنشـیند  .بدیهی اسـت این
مسـئله نیز فقط تـا زمانـی معنـی دارد کـه آمریکا بـرای لغو
قطعنامه سـازمان ملل اقدام نکند در ایـن صورت میتوان
گفـت آمریکا علاوه بـر ایـن کـه از برجام خارج شـده اسـت
 ،برجـام را پـاره نیـز کـرده اسـت و در نتیجـه بایـد منتظـر به
آتـش کشـیدن اش باشـد.
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جابه جایی المان میدان
 15خرداد به دلیل حفاری خط 3
قطار شهری مشهد
معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان اجتماعــی و فرهنگی
شهرداری مشــهد از جابه جایی یادمان "دروازه بهشت" از
میدان  15خرداد به بولوار طبرسی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی این سـازمان« ،هادی بختیاری»
بـا اشـاره بـه شـروع عملیـات عمرانـی خـط سـه قطـار
شـهری مشـهد در ایسـتگاه میـدان  15خـرداد ،افـزود :بـا
بررسـیهای صـورت گرفتـه توسـط کارشناسـان فنـی و به
رغم تمایل به حفظ یادمـان در محل فعلی خود ،متاسـفانه
به دلیل عبـور خط مترو و لـزوم جمع آوری سـطح و حفاری
میدان ،ناگزیر از برداشـت و انتقال یادمان دایمی "دروازه
بهشـت" به مکانـی دیگـر هسـتیم .معـاون شـهردار افزود:
یادمان "دروازه بهشـت" از جمله آثار ارزشـمند هنر شهری
مشـهد اسـت که با نظارت سـازنده اثر بـه محـل جدید خود
واقـع در میـدان فجـر ،ابتـدای بولـوار طبرسـی اول منتقل
خواهد شـد تا همچنـان در مسـیری منتهی به حـرم مطهر،
نشـانهای از ارادت و امید به سـاحت حضرت امـام رضا(ع)
باشـد.
شــایان ذکر اســت "دروازه بهشــت" اثری با متریــال آهن
در ابعــاد  8×4و به ارتفاع  12متر اســت که توســط محمد
ساالریان از مجسمه سازان بنام ایران ساخته شده است.

کارشناس ارشد مذاکرات و قراردادهای بین المللی -اتحادیه اروپا

آمریکا در برجام نبود که خارج شود!

اکنونزمانبهرهبرداریازاینفرصتهمهست!!
کســانی کــه در موضوعــات بیــن المللــی اعــم از حقوقــی،
مالی و ســرمایه گــذاری و مذاکرات فعال هســتند به خوبی
میدانند که ،از همان زمان اجرایی شدن برجام ،سایه تردید
وکارشکنی آمریکا بر مراودات تجاری بین المللی حاکم بود .
ســه ســال پیــش مراحــل نهایــی مذاکــرات هســته ای بــا
انتشــار کتــاب جامــع Economic Sanctions Under
 International Lawهمزمــان شــد که توســط یک گروه
 18نفره از استادان و اندیشمندان جهان از سوی انتشارات

بین المللی اســپرینگر منتشر شــد .در یکی از نشست های
رونمایی از آن مجموعه یکی از قضات و اندیشمندان با سابقه
بینالمللی جملهمعروفیراگفت":هرکسیمتوجهسیستم
پیچیده و مبهم تحریمهای آمریکا شد ،لطفا کالسی هم برای
وزارت خزانه داری آمریکا بگذارد تا آن ها هم از ســردرگمی
دربیایند و تكليف اقتصاد دنيا مشخص شود".
حقیقــت این اســت که ایــن موضوع باعث شــده بانــک ها و
موسسات مالی بزرگ از ترس مجازات های آمریکا و نگرانی
از تفســیرهای مبتنی بر شــعار  American Firstهیچ گاه
وارد مراودات جدی با ایران نشده و نشوند.
اکنون وضعیت کامال روشن اســت ،محدودیت های آمریکا
بوده و هست و خواهد بود .اما حد اقل تردید در تفسیر نیست.
خالصه این که ،بحران مثل ســیل است ،اگر خوب مدیریت
شــود ،میتوان از ذخیره و حاصل یک ســیل ،دشت هایی را
سیراب کرد .با این وضعیت ،یک فرصت دیگر برای سیاست
گذاران کشور فراهم شــده تا با درایت از اختالفات دو سوی
اقیانوس بهترین بهره را ببرنــد .تبدیل بحران به فرصت یک
هنر است به شرطی که از شعار دوری کرد.

رهبر انقالب در درس خارج فقه ،پس از سخنان حجت االسالم قرائتی مطرح کردند

کم توجهی به درس تفسیر قرآن ،یک درد قدیمی است

چندی پیش حجتاالســام والمســلمین قرائتی از رهبر
انقالب اسالمی درخواســت کرد در یکی از جلسات درس
خــارج فقه ایشــان حضور یابــد و دربــاره ضــرورت توجه به
تفســیر قــرآن در حوزههــای علمیــه و مهجوریت قــرآن در
جامعه و کشــورمان ،برای طالب حاضــر در درس معظمله
سخنرانی کند .این پیشنهاد مورد اســتقبال رهبر انقالب
قرار گرفت و موجب شد حجتاالسالم قرائتی ،در ابتدای
جلســه درس خــارج فقه حضــرت آیــتا ...خامنــهای ،در
روز سهشــنبه  97/1/28به ســخنرانی بپــردازد .پایگاه
اطالعرســانی  » KHAMENEI.IR«    در آســتانه ورود بــه
ماه مبارک رمضان ،ماه بهار قرآن ،گزیدهای از بیانات رهبر
انقالب را در ابتدای این جلســه منتشــر کرده اســت که در
پی میآید.
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اّ ...
محمد
رب العالمین و ّ
الحمدﷲ ّ
سیدنا ّ
السالم علی ّ
الصالة و ّ
و آله ّ
ســیما
الطاهریــن و لعنــةا ...علــی اعدائهم اجمعین ّ
بقیةا ...فی االرضین.
ّ

بیانات جنــاب آقای قرائتــی ،کام ً
ال متین و به جــا و ُپرمغز و
اهم ّیت درس قرآن
در
ایشــان
برای همه ما الزم بود .آنچه
ّ
ضروری
و تد ّبر در قرآن بیان کردنــد ،جزو حرفهای الزم و
ِ
امروز جامعه ماست .این البتّه یک درد قدیمی است؛ زمان
طلبگی ماها –ســالها پیش -همین را کم و بیش انســان
باهمتی مثل
احســاس میکرد؛ البتّــه آنوقــت ،یــک آدم ّ
آقای قرائتی نداشتیم .. ..خب ،بحمدا ...امروز تا حدودی
جد ّیت
درسهای قــرآن وجود دارد ،ایشــان هم انصاف ًا بــا ّ
قضیه هســتند؛ مثل مســئله نماز یا مثل مسئله
دنبال این ّ
زکات که ایشــان دنبال کردند و مو ّفق شــدند .انشــاءا...
قضیه تفســیر قرآن هــم ،با تالشــی که ایشــان دارند ،با
در ّ
جد و جهدی کــه دارند ،با ابتکاری که در ایشــان هســت و
ّ
با موهبتهایی که خــدای متعال به آقــای قرائتی داده که
بعضی از اینهــا جزو مواهب خاص اســت ،مو ّفق باشــند.
امروز اســتفاده کردیم و خیلــی ممنونیم .دوســتان تالش
کنید روی این مسئله فکر کنید و انشاءا ...تصمیم بگیرید
و عمل بکنید.

شرایط نقل و انتقال معلمان اعالم شد
بخشــنامه نقــل و انتقال فرهنگیــان شــاغل در واحدهای
آموزشی در ســال تحصیلی  ۱۳۹۷-۹۸از سوی معاونت
توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پــرورش به
ادارات کل استانی این وزارتخانه ابالغ شد.
به گزارش مهر ،متقاضیان انتقال درون اســتانی با رعایت
شــرایط بندهــای «الــف» و «ب» ایــن شــیوهنامه و طبــق
دســتورالعمل و زمانبندی اعالم شــده از ســوی اســتان
باید از طریــق ســامانه  enteghal.medu.irاقدام کنند
تا بــا رعایت عدم نیــاز مبدأ و نیــاز مقصد اقــدام الزم انجام
شود .متقاضیان انتقال برون استانی در صورت دارا بودن
شرایط این شــیوهنامه و مطابق جدول زمانبندی پیوست

باید با مراجعه به سایت نقل و انتقال برای ثبت درخواست
و تکمیل فرم امتیازبندی خود اقدام و ســپس مدارک الزم
را برای بررســی به امــور اداری آمــوزش و پــرورش منطقه
مبدأ ارائه کنند .ضوابــط و مقررات انتقــال دایم و موقت و
همچنین شــرایط و ضوابط تبدیل انتقال موقت به دایم در
سامانه enteghal.medu.ir     اعالم شده است .شایان
ذکر اســت بر اســاس جدول زمان بنــدی نقــل و انتقاالت
برون استانی ،مهلت ثبت نام در سامانه برای متقاضیان تا
 ۱۴تیرماه خواهد بود و اعالم نتایج نقل و انتقاالت و صدور
ابالغ پس از طی فرایندهای الزم حداکثر تا  ۲۵مرداد ماه
انجام خواهد شد.

تجلیل از  115معلم نمونه خراسان رضوی
مســلمی /همزمان بــا هفتــه بزرگداشــت مقام معلــم ،در
مراســمی از  115معلــم نمونــه اســتان خراســان رضوی
تجلیل شد.
به گزارش «خراسان» ،قاسمعلی خدابنده مدیر کل آموزش
و پرورش استان روز گذشته در این مراسم به نقش معلمان
در جامعه اشاره کرد و گفت :اگر ما در سمت معلمی هستیم
همواره باید نقش هدایت گر داشته باشیم تا دانش آموزان
نیز در این مســیر قرار بگیرنــد .وی تصریح کــرد :معلمان
با مشــکالتی روبه رو هســتند و دولتمــردان بــا حمایت از

معلمان باید آنها را به جایگاه اصلی خودشــان برسانند.
در ادامه مراسم نیز ســید جواد حســینی معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت :اگر
میخواهیــم جامعهای توســعه یافته در همه ابعاد داشــته
باشــیم ،باید آموزش و پرورش ما بهره ورانه عمل کند .وی
با بیان این که الزمه بهره وری در آمــوزش و پرورش اتکا به
منابع داخلی این نهاد اســت افزود :تنها با اتــکا به بودجه
دولتی نمیتوان به آموزش و پرورش بهره ورانه رسید چرا
که مدیران این نهاد اختیار الزم را ندارند.

خانهملت-رئیسمجلسبااشارهبهپیروزیحزبا...لبناندرانتخاباتپارلمانیاینکشورگفت:اینپیروزیرابهروحانیمجاهدحزبا،...سیدحسننصرا،...همچنینرئیس
جمهورلبنانونبیهبریرئیسپارلماناینکشورتبریکمیگوییم.الریجانیتصریحکرد:مردمرشیدلبنانپایصندوقهایرأیحرفاصلیخودرابیانکردندکه«نهبهآمریکا»
و«نهبهصهیونیستها»بود.همچنینقاسمیسخنگویوزارتخارجه ،اینحماسهرایکپیروزیبزرگبرایهمهملتلبنانازطوایفوجریانهایمختلفسیاسیدانست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••چه خوب است نرخ سکه و طال را هم مثل دالر ،دولت
محاسبه و هر روز اعالم کند یعنی نرخ روزانــه طالی
جهانی اونس را در نرخ دالر رسمی ضرب کرده تا قیمت
فروشداخلیمشخصشودوغیرازاینقاچاقمحسوب
شود تا این دالالن از خدا بی خبر و زالو صفت خلع سالح
شوند .ما در وسط یک جنگ بزرگ اقتصادی و تجاری
با آمریکای شیطان هستیم و اینها پیاده نظام دشمن
هستند.
••لطفا درباره گرانیهای اخیر و سوءاستفاده کسبه از
وضعیت بازار گزارشی تهیه کنید و داد دل مردم را به
گوش مسئوالن برسانید.
••ای مسئوالن گرانی بیداد میکند به داد مردم برسید!
••کمترین برخورد با قاتل محمدحسین اعدام در مأل
عام است .تاوان داغدار شدن و غصه خوردن والدین و
اقوامش و جریحه دار کردن احساسات مردم را چطور
باید پرداخت کند؟
••همه جا از پالستیک و مضرات آن چند سالی است که
میگویند ولی در عمل همه جا حتی در نانواییها نایلون
میبینیم! حکایت تنباکوی میوه ای! اگر اینها مضر
هستند چرا جمع نمیشوند؟ دولت با مافیا بجنگد.
••از گزارشگران روزنامه تقاضا داریم لطف کنید راجع به
ناامنی ،فساد ،فروش مواد در پارک ها ،بی بند و باری،
زنان خیابانی ،قاچاق و تقلب در مواد غذایی کارخانه
گزارش تهیه کنید.
•• آیــا یک وجــدان بیدار پیدا میشود امسال از من
قالیباف که  25سال پشت دار قالی بودهام و حاال که
دچار تاری دید و دیسک کمر و بیماری آسم و درد عصب
دست شدهام دفاع کند؟ چرا با این همه بیماری یک
خانم نمیتواند بازنشسته شود؟ کجای این عدالت
است؟ با این همه درد چطور کار کنم؟
•• حاالبعدازچندسالکهافغانستانآبهیرمندرابسته
و همه سیستانیها به خاک از بی آبی نشستهاند آقای
ظریف گفتند میتوانیم اقدام متقابل بکنیم .سواره از
پیاده خبر ندارد.
••تلفنهای اعتباری همراه اول ،بدون تماس و ارسال
پیامک ،شارژ موجود کسر میشود .از عهده شارژ تلفن
بدون حتی یک تماس برنمی آییم .به کجا مراجعه کنیم؟
••آقای روحانیای کاش در سفرتان به مشهد قدمی
هم برای توسعه و پیشرفت و آبادانی شهر توس برمی
داشتید!
••تعریف آقای فتاح (رئیس کمیته امداد امام) از فقر
مطلق چیست؟ آقــای فتاح چطور شما فقر مطلق را
ریشه کن کردید؟ فقرا که این ریشه کنی فقر را احساس
نکردند .کاش آقای فتاح سفری به مناطق محروم کشور

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

داشته باشید.
••لطفا گزارشی از مــامــوران حمل و نقل شهرداری
مــعــروف بــه سمند سفیدها تهیه کنید .ش ــورش را
درآوردهانــد .به هر طریقی جریمه در اولویت کارشان
است( .جمعی از رانندگان وانت بار)
••سال بعد نمایشگاه کتاب تهران را زودتر برگزار کنید
که با ماه رمضان مقارن نباشد.
••مگه قرار نبود گشت ارشاد جمع بشه؟ فرهنگ سازی
بهتر نیست؟
•• پیشنهاد میکنم حتی اگر تمام طرفین هم از برجام
خارج شدند ما خودمان تک و تنها در برجام بمانیم و
مذاکرات را با خودمان ادامه دهیم! علی برکت ا...
••فراموش نکنیم کشورهایی که در برجام هستند ،در
زمان جنگ ایران و عراق در قراردادهای شان با یکدیگر
به محو جمهوری اسالمی تاکید داشتند.
••خدایا چاله چولههای زندگی مان را ُپر و هموار کن!
•• عزیز من چرا تن شما از حرفهای آقای نوبخت بلرزد،
شما یکی از این دو گروه هستی اگر از افراد ثروتمند
هستیپسمشکلینیستاگرازافرادمستضعفجامعه
هستی خیالت راحت باشد یارانه شما قطع نخواهد شد.
••خجالت نمیکشی خراسان چاپ میکنی که این
خودروها تولید ایرانه؟! بنویسید مونتاژ ایرانه .فارسی
را پاس بدارید!
••ایــن پست شــهــرداری تهران چیه که همه بــرای آن
سرودست میشکنند؟!
••لطفا وضعیت سود بانک مسکن را مشخص کنید هنوز
باجهها میگویند به ما ابالغ نشده در صورتی که اعالم
شده سود از  9.5درصد به  8درصد تغییر یافته.
••اختصاص نیافتن دالر به تجهیزات پزشکی جان
بیماران را تهدید میکند چــون بسیاری از وسایل
پزشکی و قطعات آن وارداتی است که برای تشخیص
و درمان بیماریها در مطبها و بیمارستان ضروری
است .الزم است پس از تایید وزارت بهداشت ،سریع ارز
الزم به پزشکان اختصاص یابد.
••خواهشمندم یکی از مسئوالن دقیق اعالم کند آمار
کشتهها و تصادفات ورودی جاده سرخس به مشهد
تا کجا باید برسد تا این پروژه  10کیلومتری و ناقص
چندین ساله ،سه راهی میامی تا مشهد دو بانده شود؟
••لطفا حل جدول سخت را پر رنگتر چاپ کنید.
••چرا همه مردم فکر میکنند که گرانیها تقصیر ما
کسبه است؟ وقتی نرخ ارز هر ساعت باال میره معلومه
اجناس گرون میشه .هرچی گرونتر بشه قدرت خرید
کمتر میشه .پس فروش کسبه هم کمتر میشه.
••لطفا به روسای کشور بگین فکری به حال ما کسبه

نمابر05137009129 :

بکنن .بازار خیلی خیلی خرابه .اکثر بازاریها در حال
ورشکسته شدناند.
••ان شاء ا ...خداوند سایه نحس اسرائیل را از روی
صفحه گیتی کم کند.
••چرا سازمانی مانند شبکه بهداشت به عناوین مختلف
مانند گواهی نامه بهداشت اصناف و .. .اقدام به جریمه
کسبه و بازاریان میکند و مبالغ سنگینی را به بهانه
بهداشت محیط به جیب میزند؟
••حوادث فراوانی در روزنامهها خواندم و از اطرافیان
شنیدم اما گریه آورتر و غمناکتر از قتل کودک مظلوم
 10ساله مشهدی (محمدحسین) نه خواند هام و نه
شنیده ام .خدا ظالمین را لعنت و خوار و نابود کند.
••خدایا! ما را ببخش! آن قدر که حسرت نداشته هایمان
را میخوریم شاکر داشته هایمان نیستیم!
••چرا حقوق بازنشستگان را فقط  10درصد اضافه
کردهاند؟ آیا این انصاف است؟ با ماهی یک میلیون و
 700و مخارج بچهها و دارو و درمان چه کنیم؟
••قیمت کتاب در نمایشگاه کتاب تهران سرسام آور
است .به دانش آموزان و دانشجویان رحم کنید.
••از بسیجیان عزیز و زحمت کش محلهها کمال تشکر و
قدردانی را دارم .چون از زمانی که این عزیزان شبها به
گشت میپردازند میزان سرقت خودرو و وسایل داخل
آن و همچنین مغازهها و منازل بسیار کم شده است.
••سه نقطه روز یک شنبه تون خیلی جالب بود .واقعا
عروسیهای قدیم خیلی ســاده و راحــت بــود .از این
ایدهها زیاد بذارید تا ما دهه هشتادیها بیشتر از قدیما
بدونیم.
••تپق زدن مجریان بماند زیــر نــویـسهــای برخی
برنامههای رسانه ملی را رصد و مشاهده کــردم که
تپقهای نوشتاری هم داشتند به عنوان مثال در شبکه
خبر زیرنویس شده بود :مدیر مسئول روزنامه ایران
به جرم «تشویق» اذهان عمومی محکوم به .. .شد آیا
تشویش اذهان عمومی درست است یا تشویق اذهان
عمومی؟!
••خطوط ثابت فروخته شده توسط مخابرات مشهد
به تازگی به صــورت  Pcmتحویل مشتری میشود
بعد که میخواهی اینترنت  adslفعال کنی روی خط
با شرکتهای اینترنت خصوصی مثل شاتل تماس
میگیری اپراتور میگوید که ببخشید این خط شما
 pcmاستوشرکتهایخصوصینمیتوانندبرایشما
اینترنت فعال کنند .باید از خود مخابرات یک طرح شش
ماهه با سرعت یک تا دو مگابایت به مبلغ  120تا 150
هزار تومان خریداری کنی آن هم با حجمهای ماهانه25
تا  40گیگ در ماه که اصال استفاده نمیشود.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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کتابخوانیدرلنجهایجنوب و 2رویسکهگردشگریدرایران
23.5

80.7

جنجال بر سر «تبلیغ داعشی»
ویدئویتبلیغعجیبعوامل
فیلم «بــه وقــت شــام» که با
گریم داعشی وارد مجتمع
کورشتهرانشدندوبهنیت
تبلیغ فیلم تالش کردند تا
رفتارهای داعشیگونه از خود نشان دهند ،آنقدر
درفضایمجازیجنجالیشدکهحتیعذرخواهی
رسمی و اعالم بیخبری حاتمیکیا ،سازنده این
فیلم هم کارگشا نبود .کاربری در این خصوص
نوشت« :کمترین نتیجه خالقیت آقایان در این
تبلیغ ،عادیسازی خشونت وعادی نشان دادن
حضورداعش درتــهــران اســت ».و کاربر دیگری
نوشت« :رفتار برخی از این آقایان که به ظاهر برای
تبلیغ و نمایش آمده بودند ،زننده و ناخوشایند و
دارایمشکالتروانیبود».وکاربریهمدردفاعاز
آنهانوشت«:اینیکشیوهمعمولتبلیغدرسراسر
جهاناست.فقطیکخردهروششاناشتباهبود».

15.9

کتابفروشیکهتوجهاترابهخودجلبکرد
«انتها قبادی» دختر کردستانی با بساط کردن کتاب
زندگینامه خود به نام «انتها؛ ملکه رنجها» در حاشیه
نمایشگاه بینالمللی کتاب ،توجهات را به خود جلب
کرد.اوکهباهزینهخوداینکتابراچاپکردهبهقیمت
 10هزار تومان کتابش را که سرنوشت و زندگینامه
اوست ،به فروش میرساند .کاربری در خصوص او و
اقدامش ،نوشت« :مطمئنا این کتاب خیلی خوندنیه.
کتابی که با رنج و درد و به دور از هر نوع رانت نوشته
شده ».و کاربر دیگری نوشت« :غیرتمندانه داره واسه
زندگیشتالشمیکنه.درودبهشرفت».

 2روی سکه گردشگری
مهماننوازی و دزدی خشن!
دو ُپست در طول یکی دو روز گذشته در فضای
مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفت .دو ُپست
مجازی که دقیقا شبیه دو روی یک سکه بودند.
یکی ُپست گردشگر آمریکایی که بعد از طی 3هزار
36.4

کیلومتر مسافت در ایران اعالم کرده بود این سفر
نشان میدهد کشور ایران اصال ترسناک نیست و
هیچ تروریستی اینجا نیست ،مردم مهماننوازند
و تنها کمی رانندگان در این کشور بد رانندگی
میکنند و ُپست دیگر مربوط به ویدئوی دزد خشن
که کیف یک توریست را که از هتل خارج شده تا

سوار «ون» شود ،میدزدد.
در این ویدئو توریست چنان
بهزمینمیخوردکهبیهوش
میشود.کاربریدراینباره
نوشت« :واقعا تاسفباره.
همین ویدئوها و اقدامات چهره بدی از کشور ما در
نالمللی نشون میده .در حالی که اون
مجامع بی 
گردشگرآمریکاییازخوبیهایکشورمامیگه».و
کاربردیگرییادآورشد«:ناهنجاریهایاجتماعی
در هر جامعهای وجــود داره و تعمیم اون درست
نیست .مگه تو آمریکا از این رفتارها نمیبینیم؟!» و
کاربری هم نوشت« :رانندگی ایرانیها وحشتناکه
به خاطر اینکه هیچ چیز درست نیست .نه ماشین
استانداردخوبیداریم،نهوضعیتآسفالتهاخوبهو
نهخیابانهایاستانداردیداریم».کاربرینوشت:
«خرابیآسفالتچهربطیبهالییکشیدنوسبقت
غیرمجازدارد،بایدفرهنگرانندگیرااصالحکرد».

کتابخوانیدرلنجهاوقایقهایجنوب
عضو شورای روستای رمین ،از روستاهای منطقه
آزادچابهاروروستایبرگزیده«جشنوارهروستاهاو
عشایردوستدارکتاب»،دراقدامیتحسینبرانگیز
قفس هسیاریراکهدرآن 120پکیجهرکدامشامل
 40کتاب وجــود دارد ،به ملوانانی که روزهــای
طوالنیدرسفرکاریهستند،اهداکرد.کاربریدر
خصوصایناقدامنوشت«:چقدرعالی.اینجوری
ردپای کتاب رو میتونیم در دورافتادهترین نقاط
ایران پیدا کنیم ».و کاربری هم نوشت« :این اقدام
ترویج فرهنگ کتابخوانی است و باید بهش گفت
دمت گرم ».کاربر دیگری نوشت« :این آدم قبل از
اینهمکتابهایکتابخانهکوچکخودشروبرای
استفادهعمومدریککانکسگذاشتهبود».

12.6

حرفهای تند مسی به داور الکالسیکو
یک روزنامه اسپانیایی مدعی شد که با لبخوانی
حــرفهــای لیونل مسی در دیــدار ال کالسیکو
توانسته متوجه شود که او چه حرفهای تندی به
داور بازی زده است .حرفهایی که البته راموس،
کاپیتانرئالهمآنراتاییدکردهاست.اینروزنامه
مدعی شد ،مسی گفته است« :گند زدی ...گند
زدی ...همه چی به اونــا دادی !»...کاربری در
خصوص این صحبتها نوشت« :هر گلی که مسی
زده حتما پشتش یک اشتباه داوری بــوده .اصال
چیه این مسی اینقدر همه طرفدارشن؟!» و کاربر
دیگری نوشت« :واقعا راست میگه مسی .داور با
اشتباهاتشگندزدبهبازی».
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