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عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری:
به احتمال زیاد ،پنج شنبه ،اول ماه مبارک رمضان است

...

یادداشت روز
سیدصادق غفوریان

m.ghafoorian@khorasannews.com

به همدیگر رحم کنیم!
همواره یکی از مشکالت و معضالت جامعه ما ،نبود نظارت بر
سوءاستفادهها و فرصت طلبیها در فرایندهای اجتماعی،
اقتصادی و خدمات رسانی است که نه یک نوبت و دو نوبت
بلکه برخی مواقع این فرصت طلبیها به یک رسم و عادت و
سیستم تبدیل میشود.
در بیشتر موارد هم از سوی دستاندرکاران برای مقابله با
آن اقدامات پیشگیرانه صورت میگیرد اما اغلب این فرصت
جویاناند که به هر قیمتی حتی «له» کردن همنوعان شان
باید به مطامع شان برسند.
از شمار همین آسیبی که جامعه ما بدان مبتالست ،میتوان
بهگرانیهایگاهوبیگاهیاشارهکردکهشایدبخشی  ازآن
اساساارتباطچندانیباسیستمهایاقتصادینداشتهباشد
بلکه ریشه در خوی سودجویی و کم رحمی برخی از ما دارد.
گرچه با این نوشتار هیچ گاه قصد آن نــدارم که ضعفها و
چالشهایاحتمالیدراقتصادکشوروکمثباتیبازارونقش
دستگاههای اجرایی و نظارتی را نادیده انگارم اما همه به
خوبی میدانیم که گاهی برخی از ما برای ریالی سود بیشتر
حاضریم هر ظلمی را مرتکب شویم.
گرانیها و افزایش قیمت کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم
در آستانه ماه مبارک رمضان مصداقی از همین ماجراهاست
که هر ساله نیز تکرار میشود .چگونه میتوان پذیرفت برخی
در آستانه رمضان با کسب مال غیرحالل ،خود را مهمان
ماجور حضرت پروردگار در این ماه مبارک بدانند که پیامبر
رحمت(ص)نیزدراینخصوصفرمود«:عبادت[روزهداری]
همراه با حرام خواری همچون ساختن بنا بر شنزار است».
(بحاراالنوار ،ج ،3ص)103
این که همیشه عدهای زیاده خواه هستند که خلق و خوی
سودجویی شان دامن گیر دیگران میشود ،اساسا ممکن
است چندان ارتباطی هم با ثبات یا نبود ثبات در بــازار و
ضعفهای اقتصادی نداشته باشد ،مهم این است که هر یک
از ما به میزان رزقی که برایمان مقدر شده است قانع باشیم و
نخواهیم با بی رحمی تمام بر گرده دیگران سوار شویم که:
ثوابت باشدای دارای خرمن
اگر رحمی کنی ،بر خوشه چینی
(حافظ)
با تاسف باید گفت در روزهای قبل از فرا رسیدن ماه مبارک
رمضان که مردم باید درحال و هوای ماه خدا باشند و دل و
درون را به یمن این مهمانی آسمانی شست وشو دهند ،اما
چه کنند که برخی از ما آنان را برای تامین ملزومات این ماه
به قیمتهای افزایش یافته ،گران وبی انصافی مان گرفتار
میکنیم.
هنوز برخی از ما درک درستی از رحم به همدیگر نداریم،
نمیدانیم و نمیخواهیم باور کنیم تا به دیگران رحم نکنیم،
خداوند نیز به ما رحم نخواهد کرد.
شاید این گفتار نبوی که« :هر کس حتی به الشه گنجشکی
رحم کند ،خداوند در روز قیامت به او رحم خواهد کرد( ».نهج
الفصاحه ص )768در ما تاملی به ارمغان بیاورد که معادالت
این دنیا و آن دنیا چنان چه برخی گمان میبرند بی حساب
و کتاب نیست.
دراینرهگذربیمناسبتنخواهدبوداگرنگاهیهمبهآداب
بازار مسلمانان دیگر کشورها در آستانه ماه مبارک رمضان
بیندازیم؛ آن جا که گاهی ملزومات مردم برای این ماه تا 80
درصد با تخفیف در اختیار آنها قرار میگیرد.
در کشورهای حوزه خلیج فارس دولتها قوانین سختی
برای افزایش قیمتها در ماه رمضان پیش بینی میکنند و
فروشگاههای بزرگ قیمت کاالهای اساسی را تا  40درصد
کاهش میدهند .برای نمونه دولت امارات یارانهای حدود
 200میلیون درهم برای جبران کاهش قیمتها پیش بینی
میکند.درکشورهایغیراسالمیهمچونانگلیسوآمریکا
نیز فروشگاههای بزرگ تخفیفات گستردهای در آستانه ماه
مبارک رمضان برای مشتریان خود تــدارک میبینند .در
آمریکایکفروشگاهبزرگمحصوالتحاللدرآستانهاینماه
مبارک ،ملزومات و کاالهای اساسی را با تخفیف ویژه عرضه
میکند در حالی که بخش زیادی از مشتریان این فروشگاه
مسلماننیستند.
بی شک این نحوه مواجهه با مهمانان ماه مبارک رمضان
عالوه بر یک رفتار انسانی ،میتواند با فروش بیشتر منافع
گسترده اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد ،ضمن این که
خیررسانی و مهربانی به غیرمسلمانان را نیز مورد توجه خود
قراردادهاست.مانیزدرجامعهایزندگیمیکنیمکهبهگواه
تاریخهریکازمامملوازاحساسومهربانیوبزرگیهستیم،
پس چرا گاهی نمیتوانیم از برخی خودخواهی هایمان
بگذریم که اگر به یکدیگر «رحم» کنیم ،آن پروردگار رحمان و
رحیم نیز به ما رحم خواهد کرد...

...
فوتبال

استقالل  -3ذوب آهن یک

آبیها برنده نبرد ایرانی آسیا
استقالل با برتری مقابل ذوب آهن به مرحله یک چهارم
نهاییلیگقهرمانانآسیاصعودکرد .شاگردانوینفردشفر
که در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا در اصفهان یک بر صفر مقابل ذوب آهــن شکست
خورده بودند ،شب گذشته در دیدار برگشت با پیروزی 3
بر یک مقابل شاگردان قلعه نویی جواز حضور در مرحله
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوردند.
آبیهای پایتخت در این دیدار با حمایت پر شور هوادارانشان
در ورزشگاه آزادی با هت تریک ستاره سیه چرده خود ،مامه
تیام در برابر تک گل قاسم حدادی فر از ذوب آهن به یک
برتری شیرین دست یافتند تا بعد از پرسپولیس به عنوان
دومین تیم ایرانی راهــی مرحله بعدی رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا شوند .با این برد استقالل و با توجه به قرعه
کشی مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا احتمال رویارویی
سرخابی در مرحله یک چهارم نهایی وجود دارد .اتفاقی که
اگر رقم بخورد برگزاری پنج دربی هیجان انگیز و داغ میان
استقالل و پرسپولیس را در سال  97نوید خواهد داد .دو
تیم ایرانی پرسپولیس و استقالل و دو تیم قطری السد و
الدحیل تیمهای صعود کرده به مرحله یک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا از منطقه غرب آسیا هستند.

نوبخت خبر داد:

بودجه سایه و اضطراری برای زمانی که تحریمهای نفتی
بازگردند
هـــــــادی مـــحـــمـــدی –
سخنگوی دولت در پاسخ
به سوالی دربــاره کاهش
درآمدهای نفتی در صورت
بازگشت تحریمهای این
صــنــعــت ،گــفــت :بــودجــه
سایه و بودجه اضطراری
را از مهر سال گذشته که
ترامپ روی کار آمد تدوین
کردیم .یکی را به مجلس
دادیــــم کــه تصویب شد.
بــودجــه اضــطــراری را هم
داریم و تا جایی که امکان
باشد از ساز و کار تخصیص
با توجه به اختیاراتی که داریــم متناسب با بودجه فعلی
استفاده خواهیم کرد و اگر نیاز به مصوبه جدید باشد نیز آن
را از مجلس دریافت خواهیم کرد.
▪ FATFرا به رفتار آمریکا گره نزنیم

به گــزارش خــراســان محمد باقر نوبخت که در نشست
هفتگی خود با رسانهها سخن میگفت ،در پاسخ به این
پرسش که آیا با خروج آمریکا از برجام FATF ،نیز متوقف
خواهدشد بیان کرد :در این زمینه باید موضع آمریکا و
اتحادیه اروپا را از هم جدا کنیم FATF ،فقط مختص آمریکا
نیست .قانون مبارزه با پول شویی ایجاب میکند که ما
مسیری را طی کنیم و این مسیر را نباید با رفتار آمریکا گره
بزنیم .در این مرحله الزم است  FATFرا به پایان برسانیم و
مجلس هم همکاری خوبی در این موضوع دارد.
▪میزان مبادله ارز در بازار غیررسمی خیلی کم است

نوبخت با اشاره به این که بیش از  130میلیارد دالر در
بــازار رسمی مبادله ساالنه ارزی خواهیم داشت خاطر
نشان کرد :ممکن است  100میلیون دالر هم در بازار
غیررسمی باشد که این رقم کوچکی است .ما مشکلی برای
واردات کاالهای اساسی و عموم کاالها نداریم جز بخش

کوچکی از خدمات که به
سرعت در حال وارد کردن
به بازار رسمی هستیم .ما
معتقدیم هیچ نرخ دیگری
در بــرابــر نــرخ رسمی ارز
نمیتواند مبنای اقتصاد ما
باشد .البته در کوچه پس
کوچهها نر خهایی برای
ارز بیان شــده کــه معلوم
نیست چه کسی آ نهــا را
م ـیفــروشــد و چــه کسی
آ نهــا را میخرد اما بیان
این مبالغ باعث مخدوش
شــدن نــرخ دالر 4200
تومانی میشود .نوبخت همچنین گفت که استعفای
سیف رئیس بانک مرکزی صحت ندارد.
▪وضعیت قراردادهای خارجی پس از برجام

سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که در صورت لغو
قــرارداد با شرکتهای خارجی از این شرکتها غرامت
دریافت خواهد شد ،اظهار کرد :باید قرارداد به قرارداد و
شرکت به شرکت بررسی کنیم .همه تالش ما در زمان عقد
این قراردادها این بود که این قراردادها به گونهای تنظیم
شود که اگر تحریمها بازگشت ،متضرر نشویم.
نوبخت در پاسخ به این که با توجه به خروج آمریکا از برجام،
دولت به منظور جذب سرمایه خارجی برای طرحهای خود
چه اقداماتی انجام خواهد داد ،گفت :ما از دو مسیر این
موضوع را پیگیری میکنیم ،یکی استفاده از منابع بانکها
که  73هزار و  400میلیارد تومان برای  12برنامه کلی در
نظر گرفته ایم و ربطی به سرمایه گذاری خارجی ندارد.
دیگری تخصیص اعتبار  126هزار میلیارد تومان از منابع
داخلی خود برای طرحهای عمرانی که اشتغال بیش از
یک میلیون نفر را تامین خواهد کرد ،بنابراین نمیتوانیم
بنشینیم اتفاقاتی بیفتد تا از منابع خارجی استفاده کنیم،
اگرچه منابع خارجی میتواند شتاب دهنده باشد.

در پیش بیانیه اجالس آستانه تأکید شده است

ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه ،آغاز سریعتر فعالیت کمیته
قانون اساسی
مذاکره کنندگان ارشد ایران ،روسیه و ترکیه در اجالس
کارشناسیآستانهتصمیمگرفتندنشستعالیبینالمللی
بعدی درباره سوریه را ژوئیه  ۲۰۱۸در شهر سوچی برگزار
کنند.
سه کشور ضامن صلح در رونــد مذاکراتی آستانه روز
گذشته در بیانیهای  9ماد های با تأکید بر ایجاد مناطق
کاهش تنش در سوریه تصریح کردند :ایجاد این مناطق
اقــدامــی موقتی اســت که در هیچ شرایطی حاکمیت،
استقالل ،وحــدت و تمامیت ارضــی سوریه را تضعیف
نخواهد کرد .بخش مهم دیگری از این بیانیه مبارزه با
تروریسم را یــادآور شده است :کشورهای ضامن بر عزم
خود مبنی بر ادامه مبارزه با تروریسم در سوریه به منظور
نابودی نهایی داعش ،جبهة النصره و دیگر افراد ،گروه ها،
تشکلها و موجودیتهای وابسته به القاعده یا داعش که از
سوی شورای امنیت سازمان ملل شناسایی شدهاند تأکید
کردند .این بیانیه همچنین درباره موضوعات سیاسی و
آینده سوریه هم تأکید کرده :کشورهای ضامن با رهنمود

گرفتن از مفاد قطعنامه  2254شورای امنیت سازمان
ملل ،بر عزم خود مبنی بر ادامــه تال شهای مشترک با
هدف پیشبرد فرایند حل و فصل سیاسی ،از طریق تسهیل
اجــرای توصیههای کنگره گفتوگوی ملی سوریه در
سوچی تأکید کردند؛ در همین زمینه ،ضامنان توافق
کردند که رایزنیهای مشترک نمایندگان بلندپایه خود
را با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه و با
طرفهای سوری به منظور ایجاد شرایطی برای تسهیل
آغاز هر چه زودتر کار کمیت ه قانون اساسی در ژنو آغاز و این
قبیل نشستها را به طور منظم پیگیری کنند .به گزارش
تسنیم نشست سه جانبه هماهنگی هیئتهای کشورهای
ضامن روند آستانه دو روز پیش با مشارکت حسین جابری
انصاری دستیار ارشــد وزیــر خارجه ایــران در امــور ویژه
سیاسی ،الکساندر الورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور
سوریه و سدات اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و هیئتهای
همراه برگزار شد .شایان ذکر است اجالس سران سه کشور
تابستان آینده در تهران برگزار خواهد شد.

عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه  120گروه در نقاط مختلف کشور ،امروز به رؤیت هالل ماه میپردازند ،افزود :پیشبینی این است که هالل
ماه ،به سادگی در روز چهارشنبه دیده میشود و پنج شنبه ،روز اول ماه مبارک رمضان است .به گزارش ایسنا ،موحد نژاد اظهار کرد :پیشبینی این است که این هالل به
سادگی دیده میشود ،اما اگر به احتمال ضعیف ،هالل ماه رؤیت نشد ،به اطالع ملت شریف خواهد رسید.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••در بـازی تیـم پرسـپولیس و الجزیـره امـارات در
ورزشـگاه آزادی پرسـپولیس نبـرد بلکـه ایـران ُبـرد!
••آخر ایـن چـه تصمیمـی اسـت کـه  2400تـن برنـج از
نـوع هنـدی و تایلنـدی وارد میکنیـد؟! آیـا ایـن آقایـون
همیـن برنـج رو سـر سـفره خودشـون مـیذارن؟! برنـج
مرغـوب وارد کنیـد تـا قیمـت شکسـته بشـه نـه برنـج
نامرغوب که مشتری نداره در نتیجه مردم برنج مرغوب
رو میخـرن و قیمـت ثابـت میمونه حتـی افزایـش پیدا
میکنـه .آخـه تایلنـدی هـم شـد برنـج؟!
••امـروزه تحصیلات متاسـفانه بـه کاهـش بازدهـی،
افزایـش مهاجـرت تحصیلـی ،افزایـش سـرخوردگی
اجتماعی ،دورشدن صنعت و دانشگاه از یکدیگر و هدر
رفتـن سـرمایههای عظیـم کشـور و درآمدزایـی دولـت
منجـر میشـود.
••دلیـل ایـن کـه پیـام رسـا نهای بومـی دیگـر فعلا
اعتراض نمیکنند این اسـت که تعداد کاربران سروش
چندیـن برابـر آن هاسـت و مسـلما سـروش بـه همیـن
دلیل به پشـتیبانی بیشـتری از جانـب دولت نیـاز دارد.
کاری نکنیـد جوانـان نخبـه ایرانـی از فعالیـت در ایـران
ناامیـد شـوند.
••جدول سخت روز سه شنبه تکراری بود!
••متاسـفانه بانـک رفـاه هیـچ گونـه خدماتـی بـه بیمـه
شـدگان و مسـتمری بگیـران تامیـن اجتماعـی ارائـه
نمیکنـد در حالـی کـه ایـن بانـک سـرمایه و اسـاس
نامـه اش در جهـت رفـاه قشـر کارگـر بایـد باشـد ولـی بـا
فخرفروشـی از ارائـه خدمـات قـرض الحسـنه بـه بیمـه
شـدگان خـودداری میکنـد.
••ممنـون از عوامـل «چهـارراه اسـتانبول» کـه بـا زیبایی
تمام پاسخ توحش آن تبلیغ داعشـی یک فیلم را دادند.
•• 100برابر شدن قیمت مسـکن در مشهد از سال 71
تا  96نشـان از ضعف مدیریت مسئوالن است.
••چـرا ادار ههـا و سـازما نها بـا صـورت حسـا بهای
صـوری و جعلـی از بازاریـان خرجهـای غیرقانونی خود
را قانونـی جلـوه میدهنـد؟ مگر هیـچ نظارتی نیسـت؟
••از دی ماه سال گذشته در خصوص گران فروشی یک
قلم داروی فشـار خـون از داروخانـهای به معاونـت غذا و
دارو شـکایت کـردهام هنـوز پاسـخی دریافـت نکـردهام
و طـی ایـن مـدت داروخانـه بـه رویـه خلاف خـود ادامـه
میدهـد و بـه ریـش بنـده میخنـدد!
••دوسـت عزیزی کـه تبلیغـات «به وقـت شـام» را جذاب
میدانـی و بـا فیلمهـای هالیـوودی مقایسـه میکنـی،
اوال ،سـوژه فیلـم واقعـی اسـت و مثـل اکثـر فیلمهـای
هالیوودی تخیلی نیسـت .ثانیا ،موضوع فیلم در همین
دوران معاصـر در حال روی دادن اسـت .ثالثـا این گروه

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

تکفیـری همیـن مدتـی قبـل عملیـات تروریسـتی در
مجلـس کشـورمان انجـام دادنـد .بنابرایـن ،مـردم حق
دارنـد بترسـند.
••همسـان سـازی پنـج سـاله یعنـی چـه؟ یعنـی مـا در
ایـن پنـج سـال بایـد زجـر بکشـیم؟ اگـر حـق اسـت االن
عمـل کنیـد .بنـده اعتـراض دارم مطمئنـا بسـیاری از
بازنشسـتگان بـا مـن هـم عقید هانـد.
••شـاهکار دختـران دالور ایـران زمیـن خبـر حاشـیهای
هسـت روزنامـه خراسـان؟! واقعـا که!
••از اقـدام تعـدادی از نماینـدگان کـه بـا آتـش زدن
نمادیـن برجـام در مجلـس دل محرومـان در مقابـل
مسـتکبران را شـاد کردنـد تشـکر میکنیـم .بگذاریـد
نادانـان ناراحـت شـوند.
••وزارت کشـاورزی ایران باید در زمینـه واردات بعضی
محصـوالت کشـاورزی خارجـی از وزارت کشـاورزی
عـراق درس بیامـوزد.
••هموطـن عزیـز در اظهارنظرهایتـان تمامـی جوانـب
یـک مسـئله را در نظـر بگیریـد .حداقـل منفعـت برجـام
شکسـتن اتحـاد اروپـا و آمریـکا و رفـع تحریمهایـی
چـون تحریـم دارو بـود کـه جـان عزیـزان زیـادی را بـه
خطرانداختـه بـود .هنـگام پذیـرش برجـام مـا گوشـه
رینـگ بودیـم و این یک سیاسـت همـراه با بصیـرت بود.
••آقایـان نماینـده مـن بـه عنـوان یـک جانبـاز و رزمنـده
دوران دفـاع مقـدس و حـاال بـه عنـوان یـک بـازاری بـه
شـما دوسـتانه میگویـم در جامعـه و بیـن مـردم از کار
شـما در آتـش زدن پرچـم کشـوری ناراحـت و متاسـف
هستند اگر شـما قصد محکوم کردن اقدامات وقیحانه
ترامـپ را داریـد عکـس ایـن موجـود را آتـش بزنیـد نـه
پرچم کشـوری را .کار شما اشتباه در اشـتباه بود قبول
کنیـد لطفـا.
••مسـئوالن تـراز اول کشـور اعلام میکننـد دالر
تحـت کنتـرل ماسـت و چیـزی گـران نشـده قبـل از عید
میخواسـتیم یک کامیون امیکـو بخریـم  210میلیون
بـود االن شـده  325میلیـون تومـان .پـس اگـر گرانـی
مهـار شـده ایـن چیسـت؟ اگـر مهـارش نمیکـردن چـه
میشـد ؟
•• بـا را هانـدازی سـامانه حقـوق مدیـران ،بعضـی
دسـتگاهها که وجود این سـامانه را مانع دریافت حقوق
نجومـی خـود میبیننـد ،راه حـل را در وصـل نشـدن بـه
سـامانه مذکور یافتهانـد! مهلـت  10روزه سـازمان امور
اداری و اسـتخدامی کشـور در اردیبهشـت امسـال هـم
گویا بـی اثر بـوده اسـت! کسـانی کـه در تاریکـی ،عادت
بـه نجومـی خـواری کردهانـد ،از نـور و روشـنایی متنفـر
و گریزانانـد .بایـد حقـوق اینهـا قطـع و وصـل حقـوق
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منـوط بـه وصـل اینـان در سـامانه مذکـور شـود.
•• بـا وجـود میانگیـن  200میلیـون تومانـی قیمـت
آپارتمـان و تسـهیالت پرداختـی دولـت بهانـدازه 50
میلیـون کـه یـک چهـارم ارزش آن اسـت و جـواب گـوی
نیـاز مـردم نیسـت و اقسـاط بسـیار سـنگین مسـکن
اولیهـا و نبـود تـوان پرداخـت اقسـاط زوجهـای جـوان
داسـتان مسـکن بانک مسـکن شـبیه هفت خان رسـتم
شـده و سـرکاری اسـت.
•• چـرا هواشناسـی وضعیـت هـوا را دقیـق اعلام
نمیکنـد؟ دیشـب رگبـار بـاران بـود اعلام میکنـد
توفان و گـرد و خـاک و تقریبا تا  24سـاعت چیـزی را که
صبـح گفتـه تکـرار میکنـد!
•• راز مانـدگاری کشـور در ایـن اسـت کـه متخصصـان
برنامـه ریـزی کننـد ،مـردم سـخت کار کننـد و سیاسـت
مدارهـا رفـاه و پیشـرفت مـردم را گسـترش دهنـد.
•• بنده معلول و متاهل با دو فرزند محصل بدون شغل
و مسـکن هسـتم .بهزیسـتی اعالم کـرد که یـک میلیون
تومان واریـز کنم برای سـاخت مسـکن که به امیـد خانه
دار شـدن قـرض گرفتـم و واریـز کـردم حـاال بعـد از چند
ماه خبـر دادنـد کـه اصلا پرونـده را بـه اداره کل اسـتان
تحویـل ندادهانـد چـرا؟ پـول واریـزی چه میشـود؟
•• زمانـی کـه برجـام امضـا شـد مخالفـان همـه کار
کردنـد تـا ایـن توافـق بـه امـروز برسـد ،حـاال خواهـش
میکنیم امـور برجـام را به آنها بسـپارید تـا آن کنند که
میخواهند .متاسـفانه باز داریـم به انزوا برمـی گردیم.
مگـر از عمـر مـا چقـدر مانـده تـا شـاهد شـکوفایی ایـن
مملکت باشـیم؟ آیـا واقعا راهـکار دیگری وجـود ندارد؟
•• متاسـفانه عمده فروشـیها اقـدام به احتـکار روغن
 17کیلویی کردهاند که نیاز رستورانها و فست فودها
و شـیرینی فروشـی هاسـت تا در مـاه رمضان کـه فروش
زولبیـا و بامیه گرم اسـت با قیمـت گران تری بفروشـند.
لطفا مسـئوالن رسـیدگی کنند.
•• عجیب اسـت که بعضی به غلط گمان میکنند قرار
اسـت مـاه مبـارک رمضـان بـا خـودش قحطـی بیـاورد
کـه از چنـد روز قبـل از آمدنـش بـرای خریـد خواربـار بـه
فروشـگاهها هجـوم میآورنـد .خـوب اسـت از خـواب
غفلـت بیـدار شـویم و قبـول کنیـم کـه مـاه رمضـان مـاه
برکـت و بیـدار شـدن اسـت .مـاه نخـوردن اسـت نـه مـاه
خـوردن و حـرص خـوردن!
•• کارمنـدان تنبـل ،مغـرور و بـی وجـدان شـدهاند کـه
نتیجـه بهـا دادن بیـش از حـد دولـت بـه آن هاسـت.
•• ای فرهنگیان معزز ،به دانش آموزان سـخت گیری
کنیـد تـا درس بخواننـد و آینـده روشـنی بـرای خـود
بسـازند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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داغ فلسطین در فضای مجازی و جنجالهای زوج افشانی!

وزیر ارتباطات با اشاره به علت مسدود شدن سایفون:

پروژه سایفون مورد حمایت مالی مستقیم وزارت خارجه
آمریکاست
زهــرا حاجیان  -وزیــر ارتــبــاطــات گفت:برخی انتقاد
میکنند چــرا سایفون بسته شــد ،در حالی که علت آن
آشکار است .پروژه سایفون مورد حمایت مالی مستقیم
وزارت خارجه آمریکاست و تمام منابع مالیاش آن جا
تامین میشود.محمدجواد آذری جهرمی عصرروز گذشته
در مراسم رونمایی از پروژههای اپراتور دوم گفت:مدتی
قبل میتوانستیم بگوییم رتبه شاخص امنیت مجازی را از
 90به  60رساندیم اما پس از ترویج باجافزارها و بدافزارها
نمیدانیم اکنون چه شاخص امنیتی داریم.
وی با اشاره به علت بسته شدن فیلترشکن سایفون ،توضیح
داد :ما امروز نگران امنیت کشور هستیم .برخی به ما انتقاد
میکنند که چرا سایفون بسته شد ،در حالی که این موضوع
آشکار است .پروژه سایفون مورد حمایت مالی مستقیم

وزارت خارجه آمریکاست و تمام منابع مالیاش آن جا
تامین میشود.
وی همچنین گفت :یکی از مدیران فیلترشکنها جایی
نوشته بود که باید از ایران تشکر کنیم که به کسب و کار ما
رونق داد؛ به همین دلیل نباید اجاز ه دهیم که این موضوع
گسترش پیدا کند.
وی بــا اشـــاره بــه فیلتر شــدن شبکههای اجتماعی و
پیامرسانهایی از جمله اورکــات ،فیس بوک و وی چت
مانند تلگرام گفت :تا زمانی که تبیین سیاست نکنیم ،در
برخوردبارسانههاینویندچارمشکلمیشویم.مسئوالن
هــر روز یــک اظهارنظری میکنند و مــردم نمیدانند
تکلیفشان چیست اما باید یک استراتژی واحد در رسانه
دیده شود.

در واکنش به نطق یک نماینده مجلس

وزارت نفت :محکومیت ایران در پرونده کرسنت
صحت ندارد
اداره کل روابــط عمومی وزارت نفت در واکنش به نطق
یکی از نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی در
صحن علنی مبنی بر محکومیت جمهوری اسالمی ایران
به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت ضمن تکذیب این
موضوع اطالعیهای صادر کرد.
به گــزارش ایسنا ،در ایــن اطالعیه آمــده اســت :پرونده
قرارداد کرسنت هماکنون در مراحل پایانی داوری قرار
دارد و تاکنون هیچ حکمی درباره این پرونده صادر نشده
است ،از این رو بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت
ندارد و به طریق اولی ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران

مطرح شده است مورد تایید نیست .در ادامه این اطالعیه
تصریح شده است :سبب شگفتی است که در هفتههای
اخیر بار دیگر برخی رسانهها و صاحبان تریبون در حالی
که حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین
اعدادی را مطرح نکرده است با تکرار و اصرار بر درستی
ارقام بیمبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده ،عملکرد
شبههناکی از خود نشان دادهانــد که به نظر میرسد در
پس ایــن موضوع بــدون توجه به تذکرات مراجع عالی
کشور اهداف و اغراض شخصی و جناحی خود را پیگیری
میکنند.
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ماجراهایمحسنافشانیوهمسرش؛قسمت
استادیوم!
محسنافشانیبازیگر ُپرحاشیهکهازبعدازدواجش
با کارهای ُپرحاشیه در شبکههای اجتماعی مورد
توجه کــاربــران قــرار میگیرد ،ایــن بــار بر اساس
شنیدههاوادعاهادرحالیکهقصدداشتهبههمراه
همسرش که گریم مردانه کرده بود ،برای تماشای
بازیپرسپولیسوالجزیرهاماراتبهاستادیومآزادی
برود،توسطمامورانانتظاماتدستگیرشدهاست.
کاربرینوشت«:اینمحسنافشانیهمشورشودر
آورده .انگار برای ماجراجویی و تفریح ازدواج کرده
که هر روز با همسرش یک داستان درست میکنن
تا تو چشم باشن ».و کاربری هم نوشت« :به نظر من
بایدمحکومبهعدماستفادهازفضایمجازیبشن!»

500

فضای مجازی و روزهای خونین فلسطینی
ویدئوها ،تصاویر ،خبرها ،دلنوشتهها و هزاران
محتوای داغ از اوض ــاع خونین فلسطین در
روزهایی که افتتاح سفارت آمریکا در قدس
شریف،آتشخشمفلسطینیانراشعلهورساخته
است ،سوژه اصلی کاربران فضای مجازی است.
تصاویری که گاه دلخراشیشان تاب دیدن آنها
را از چشمهایمان میگیرد# .غزه# ،فلسطین،
#روز_نکبتومواردیازایندستهشتگهایی
هستند که در فضای مجازی داغ است .برخی از
ُپستهاوکامنتهایمردم:

کلهپاچه 110هزارتومانیدررمضان!
خبر اعالمی از سوی رئیس اتحادیه طباخان،
فروشندگان کلهپاچه و سیرابی مبنی بر اینکه
در ایام ماه رمضان روزانه  ۳۰هزار دست کله پاچه
در تهران مصرف میشود و به دلیل نبود کله پاچه
قیمت آن به  ۱۱۰هــزار تومان افزایش خواهد
یافت ،موجی از انتقاد را در فضای مجازی به
راهانداخت .کاربری در این باره نوشت« :آخه من
موندم تو ماه رمضون کی کله پاچه میخوره؟! کله
پاچه آب بدن رو میکشه ».و کاربری هم نوشت:
«گرانی کله پاچه در راستای طرح ارزان شدن
ارزاق عمومی در ماه مبارک رمضانه؟ واقعا که!»

کاربر اینستاگرام
سنگدربرابرگلوله!اینناعادالنهترینجنگتاریخه.
کاربر توئیتر
جلویچشمدنیاودرهیاهویرسانههایمیناستریم،
رژیم اشغالگر و آپارتاید دست و پا و سایه نحسش
را بیش از گذشته پهن میکند و هلهله برایش سر
میدهند.
15.9

اعتراضخالقانهبهچالهچولهخیابانی
مردمشهرداراناصفهاندراعتراضیخالقانهوجالب
درقسمتهاییازکوچهوخیابانکهچالهوجودداشت،
گل کاشتند! اتفاقی که در فضای مجازی مورد توجه
کاربران قرار گرفت .کاربری در باره این اقدام نوشت:
«چقدرخوبهمدیرانشهرداریاینشهرحاالکهمردم
اینقدرزیباوخالقانهوبهدورازهرگونههیاهووچالش
اعتراضخودشونرواعالمکردند،خیلیسریعبهرفع
این نواقص همت کنند ».و کاربری هم نوشت« :البته
این کار هم درست نیست .این اقدام مشکل درست
کردنبراییکعدهدیگهازمردمبیچارهاستکهدارن
ازاونخیابونهاترددمیکنن».

کاربر توئیتر
انسان آزاده جا و مکان براش مهم نیست .از مظلوم در
همهجایدنیادفاعمیکنه.
کاربر توئیتر
این اسرائیلیا جنون آدمکشی دارن بعد از آتیال ،کره
دهایبهخودشندیده!
زمینچنینحیواناتدرن 
کاربر اینستاگرام
*پرچمفلسطینرویزمیننمیماند.

12.6

نامه تغییر نام «ریزگرد» به «گرد و غبار»!
نامه بحثبرانگیز سازمان محیط زیست به وزارت
بهداشت مبنی بر تغییر نام «ریزگرد» به «گرد و
غبار» و استفاده از این نام ،واکنش کاربران فضای
مجازی را برانگیخت .کاربری در این باره نوشت:
«خب خدا رو شکر .مشکل آلودگی هوا و ریزگردها
با این تغییر نام حل شد .با تشکر از مسئوالن جان!»
و کاربری هم نوشت« :به یک عدد دیوار ترجیحا
بتنی برای کوبیدن سر تا مرز له شدن نیازمندم».
کاربر دیگری هم نوشت« :من وقتی واژه گرد و
غبار رو میشنوم اونقدر که با شنیدن ریزگرد
حالم بد میشه نیست .ترفند خوبیه برای کاهش
آالم مردم!»
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