اخبار

2

چهار شنبه 6تیر 13 .1397شوال  .1439شماره 19851

تمجید شورای عالی اسالمی الجزایر از فتوای رهبر
انقالب درباره حفظ حرمت مقدسات اهل سنت

...

یادداشت روز
سید مصطفیصابری

info@khorasannews.com

چسب زخمی به نام
تیم ملی

در گروه مرگ جام جهانی بودیم اما تا سرحد
مرگ بــرای زندگــی ،بــرای غرور یــک ملت،
برای پیروزی جنگیدیم و تنها چند سانتی متر
برای پیوســتن به تاریخ ،برای جاودانه شدن
کم آوردیم .با همه این ها تا چند ساعت بعد از
تساوی تیم ملی با پرتغال و صعود نکردنمان
بــه دور بعدی ،صدای جشــن و شــادی مردم
از گوشــه و کنار خیابان های شهرها به گوش
می رســید .مردمی که بــه ضیافــت رقابت با
تیم های نایک پوش و مغرور دعوت بودند و از
بچه های تیمشــان فقط بازی آبرومندانه می
خواستند؛بهجایجشنصعود،جشنغیرت
برگزار کردند چون خوب می دانســتند جام
جهانی که قرار بود کابوس مان شــود تبدیل
شد به رویایی شــیرین که سال ها بعد خاطره
مشــترک چند نســل خواهد بود .چند نسل،
چند طبقه و چند قومیت که به واسطه فوتبال
همدل و همرنگ شدند ،به رنگ پرچم ایران
و همدل با ضربان قلب تیم ملی .شــاید برای
خیلی از مــردم دنیا عجیب باشــد کــه بعد از
باختمقابلاسپانیاوبهخصوصتساویبرابر
پرتغال ،مردم ما به خیابــان ها ریختند .برای
آن ها عجیب اســت که چــرا در صعود نکردن
هم جشــن می گیریم .تعجب می کنند چون
ما را نمی شناســند .چون نمی دانند ساعت
قلب مان را با تیک تاک قلب تیم تنظیم کردیم
و برخالف همه تیم ها که القاب متنوعی مثل
الروخا ،آلبی سلسته ،ال تری و ...دارند لقب
تیم ما «تیم ملی» اســت .برای همین عجیب
نیســت احساســات یک ملت غیرت می شود
در ساق امیری ،نفس می شــود در ریه میالد
محمــدی ،خشــم می شــود در چهــره رامین
رضائیان و در نهایت اشک می شود در چهره
طارمــی و پورعلی گنجی .بچه هــای ما بازی
نکردند تا به تیم های بزرگ ترانســفر شوند،
جنگیدند تا به قلب مردم ترانسفر شوند و این
مبارزه بــا محرومیت هــا و کمبودهــا در برابر
بزرگان ،حتی اگر نتیجه ایده آل هم نداشــته
باشد جشن گرفتن دارد .جشن غرور و غیرت
و یکدلی .اما در کنار این احساســات قشنگ
نمی شود و نباید رفتار مردم در قبال تیم ملی

را محدود به بازه زمانی کوتاهی مثل دو هفته
اخیر تحلیل کرد .یک جامعه برایند آدم های
امروزش نیســت .فرهنــگ ،هنر ،ســنت ها و
زندگی اجتماعی و تاریخی یک ملت ،روندی
را طی می کنــد تا یک روح جمعی می ســازد
که از تک تک آدم های امروز جامعه تاثیر می
گیردوبیشتربرآنهاتاثیرمیگذارد.اینروح
جمعی ،خودش را به صورت اتفاق هایی بروز
می دهد که یک نمونه اش جشن مردم بعد از
حذفتیمملیاست.جاییکههوادارانقرمز
و آبی در کنار هــم بودند تا به خیلی ها بگویند
وقتی نام ایران در میان باشد هیچ چیز حتی
منافع گروهــی هم ارزش نــدارد .خانم ها در
این جشن حضور پرشور داشتند؛ در حالی که
بعضی از آن ها ،زمان مسابقات بزرگ فوتبال
مثل فینال لیگ قهرمانان ،تماشــای سریال
را ترجیح می دهند .اما حضورشــان این پیام
را داشــت که مسئله شان شــادی و غرور ملی
است نه فوتبال .فوتبال فقط این بستر را برای
بیانایندغدغهوپیوستنبهیکهویتبزرگ
جمعی و فرار از رنج ها فراهم کرده است .در
جشن مردم برای تیم ملی خیلی از پدربزرگ
هــا و مادربــزرگ هایــی حضــور داشــتند که
همیشه از ســروصدای دیگر اعضای خانواده
حین تماشای فوتبال گریزانند و شاید قوانین
ساده فوتبال مثل آفســاید را هم بلد نیستند.
اما همــان ها بــرای موفقیت تیم ملی دســت
به دعا برداشتند و با شــادی نوه ها خندیدند
و با اشکشــان غصــه خوردند .بــزرگان علوم
اجتماعی برخــی از این رفتارهــا را به تخطی
کارناوالی تعبیر می کنند .خودمانی و ساده
اش یعنــی جمعی که در موقعیــت های دیگر
فرصت بیان نظرش و ابراز وجود و حضورش
را نداشــته ،پــس از فرصتی کم هزینــه برای
حضوردرصحنهاستفادهمیکندوگرنههنوز
بسیاریازمردمیکهاینروزهابهعملکردتیم
ملی افتخار می کنند انتقادات جدی حتمی
به برخی رفتارهای غیر فنی کی روش دارند.
مثال خیلی از این مردم نقدهای جدی به کی
روش به خصوص دربــاره مکانیزم بازی های
دوستانه و پاداش برد این بازی ها را فراموش
نکردند .آن ها کم کاری فدراسیون فوتبال را
نبخشیده اند .اما دوست دارند در این روزها
که روند اتفاقات بر آن ها سخت گرفته ،تیمی
را که تمام تالشش را برای شادی مردم کرده
حتی بعد از حذف تشویق کنند؛ نه فقط برای
قدردانی از تــاش تیم ،بلکه بــرای نیازهای
دیگری کــه روح جامعه آن را طلــب می کند.
نیازهاییکهفقطمادینیست.زخمهاییکه
تیم ملی و عملکردش مثل یک چسب زخم آن
را فع ً
ال از منظر چشم مان دور کرد.

مردم از بازی غیرتمندانه تیم ملی
فوتبال قدردانی کردند

شورای عالی اسالمی الجزایر ،از فتوای رهبر معظم انقالب ،مبنی بر حرام بودن توهین همسران پیامبر (ص) ،تمجید و قدردانی کرد .به گزارش فارس ،شورای عالی اسالمی الجزایر این اقدام را گامی در راستای
وحدتامتاسالمیخواند«.بوزیدبومدین»،دبیرکلاینشورا،درمصاحبهباشبکه«المیادین»گفت:توهینوناسزا،منجربهبروزخشونتمیشودوبرخیازشبکههایماهوارهای،دردامنزدنبهاینموضوعسهیم
هستند.ویافزود:بایدقوانینیوضعشودکهبهموجبآن،تمسخرعقایددینیوتوهینبهمعتقداتممنوعشود؛چراکهبرخیازکشورها،درراستایرسیدنبهمنافعسیاسی،بهحساسیتهایمذهبیدامنمیزنند.

حرفمردم



غرور ایرانی بودن

محمد جــواد رنجبر /مردم کشــورمان پــس از تســاوی تیم ملی
فوتبال ایران در برابر پرتغــال ،با حضور در خیابان ها به جشــن و
شادی پرداختند.
به گزارش خراسان ،دوشنبه شب گذشــته و پس از تساوی یک بر
یک تیم ملی ایران مقابل تیم ملی پرتغال در سومین و آخرین بازی
گروه  Bرقابت های جام جهانی فوتبال  2018موســوم به «گروه
مرگ» که در شهر سارانسک روسیه برگزار شد مردم در شهرهای
مختلف کشور با حضور در برخی خیابان ها و بوستانها به جشن
و شادی پرداختند.
بر اســاس این گزارش ،قشــرهای مختلف مردم همراه با خانواده
های شان با پوشیدن لباس تیم ملی ،کاله و در دست داشتن پرچم
ســه رنگ کشــورمان و تکان دادن آن با حضــور در خیابانها فریاد
«ایران ایران» ســردادند و از بــازی غیرتمندانــه بازیکنان تیم ملی
فوتبال قدردانی کردند.رانندگان برخی خودروها نیز با بوق زدن،
شادمانی خود را از تساوی در برابر قهرمان اروپا و  4امتیازی شدن
ایران ابراز کردند و مردم هم شــعارهایی در حمایــت از بازیکنان و
مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان سر دادند.این جشن و شادمانی
کهتاچندساعتپسازپایانبازیایران-پرتغالادامهداشت،باعث
به وجود آمدن ترافیــک و اختالل در آمد و شــد خودروها در برخی
خیابان های شــهرها شــد.عوامل نیروی انتظامی ،آتش نشانی و
اورژانسنیزدرجایجایشهرهاحضورداشتندوضمنابرازشادی
درکنار مردم ،آماده بودند تا درصورت نیاز به کمک مردم بیایند.

هوای سیستان  9برابر ناسالم

حداکثر غلظت ذرات معلق در هــوا در فرودگاه زابــل هزار و 425
میکروگرم بــر متر مکعب و غلظــت ذرات معلق در هوای سیســتان
 9برابر حالت ناسالم و ســه برابر حالت بحرانی و خطرناک گزارش
شد.کارشــناس اداره کل هواشناســی سیســتان و بلوچســتان به
خبرنگار ما گفــت :اوج توفان گردوخاک در شــمال اســتان در روز
گذشته بود ،کاهش دید در جاده های مواصالتی این نواحی شدید
و در نواحی مرکزی و جنوبی استان نیز عالوه بر افزایش غبار ،وزش
باد و گرد و خاک قابل توجه بــود و گرد و خاک در جاده چابهار -بم و
زاهدان  -بم سبب کاهش دید شد«.مرتضی فرجی» افزود :حداکثر
سرعت باد در ایستگاه زابل به 101و زهک به 79کیلومتر بر ساعت
رســید و حداقل دید در ایســتگاه فرودگاهی زابل به  800متر و در
زهک حداقل دید به  100متر رســید.به گفته وی ،باد شدید و گرد
و خاک و در نقاط مســتعد توفان گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا تا
صبحامروزدرشمالاستانادامهدارد،دردیگرنقاطاستانافزایش
غبار و باد و گرد و خاک با شدت کمتر پیش بینی می شود ،از اواسط
وقت امروز تا اواسط هفته آینده با کاهش شدت وزش بادهای120
روزه ،در برخی نقاط گرد و خاک با شدت کمتر تداوم خواهد داشت.
ویادامهداد:ازنظردماییدرنواحیجنوبیتروسواحلشاهدروند
افزایشیدماودردیگرنقاطاستانشاهدکاهشدمابهویژهدرطول
شب هستیم ،دریای عمان امروز مواج و متالطم است.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• به نظر من تمام کارهای اجرایی رو بدین دادگستری انجام
بده تا خیال همه راحت بشه.
•• خــودرو که شده قیمت بویینگ  ،747طال که شده قیمت
اورانــیــوم  20درصــد ،سکه هم که قیمت سکه هــای عتیقه
هخامنشی رو پیدا کرده ،برنج  ،روغن  ،گوشت و مرغ و ...
•• مقالهمیثمپیلهفروشراهکارهایجهانیبرایمهارسوداگری
سکه ارز هم در صورت نداشتن راه دررو به گفته رضا مارمولک
بسیار عالیه .کسی که مثال  5هزار سکه پیش فروش می کنه
چطور مالیات می ده .معلومه وقتی پول زیاد داشتی دست به هر
کاری می زنی اگر اعتقاد و وجدانی نباشه که سوداگران و دالالن
فعلی ندارند ،ضمنا دار مجازات باید باشد قبل و بعد مالیات
گرفتن ...
•• آقایرئیسجمهوراگرشمافکرمیکنیدمردم 6صبحکهشما
تشریفبردینتوچال،خوابهستنیکسریبهسرگذریاهمان
کارگران فصلی بزنید تا بفهمید که  6صبح برای کاخ نشینان که
عادت دارند تا  11ظهر بخوابند زوده وگرنه...
•• از دیوان عدالت اداری عاجزانه تقاضا داریم به موضوع حذف
تعدادزیادیازداروهایموردنیازعامهمردمازفهرستبیمهورود
کند و جلوی اجحاف حق قشر کارگر را بگیرد ،زیرا اگر این ایده
عملی شود عمال دفترچه های بیمه از رده خارج می شود البته
شاید این هم یکی دیگر از خدمات وزارت بهداشت در حمایت از
قشر ضعیف کارگر باشد کسی چه می داند؟
•• مسئوالن محترم شما را به خدا فکری به حال متاهالن کنید.
به خاطر نوسان قیمت طال و سکه هرگز ماشین حساب از دست
خانمم نمیفته! شبانه روزی دارم توی خانه کارهای خانمم را
انجام می دم .تمام لباس های حتی زمستانی را بیش از  10بار
شستم.خانهتکانینوروز 98راهمانجامدادم.روزی 5وعدهغذا
درست می کنم باز ماشین حساب از دست خانمم کنار گذاشته
نمی شه! شب ها کابوس میله طالیی می بینم!
••درودبربچههایباغیرتتیمملیکهپیروزجامجهانیبودند.
••چرابیشترفروشگاههایبزرگرویاقالمشانبرچسبفروش
ندارند؟ چرا نظارتی نیست؟
••سپاس از روزنامه مردمی خراسان برای چاپ مطلب عالمانه
«فقط باید تصمیم بگیرید» که به بیان راه های علمی افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت ها پرداخته بود .خوب است مقاله ای
هم درباره روش های مدرن و صحیح هزینه کرد مالیات توسط
دولت چاپ شود.
••به عنوان یک فرهنگی بازنشسته از بازیکنان تیم ملی و
سرمربی زیرک و هوشیارش تشکر می کنم .چون قهرمان آفریقا
را بردیم ،به قهرمان جام جهانی یک هیچ باختیم ،با قهرمان اروپا
مساوی شدیم ،رونالدو را مهار کردیم و پنالتی اش را بیرانوند با
زیبایی تمام گرفت و پنالتی انصاری فرد به گل تبدیل شد .ملت
عزیز منصف باشیم دیگر چه می خواهیم؟
••خدایا؛ ما را خود ساخته کن نه خود باخته.

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••برای نجات خوزستان از شوری آب ،سد گتوند را  14کیلومتر
پایین تر دوباره بسازید .از هر جای ضرر برگردید منفعته!
••آقایدکترفتاحیتحلیلشمادرستوننیشونوشدرستبود
اما به ریشه تصمیم گیری نادرست اشاره نکردین ،به نظرم دلیل
آن محرومیت است که بدترین دردهاست.
••می خواستم گزارشی از تاکسی های اینترنتی تهیه کنید .آیا
برای راننده هایی که در این شرکت ها مشغول به کارند مالیات
میاد؟ با تشکر.
••رئیسجمهورتویتوچالاستولیکسبهدرچالهسرگردانند!
•• برخینمایندگانمجلسورئیسجمهورووزرایماچونمدرک
تحصیلیباالدارند،دکترومهندسهستندوقاعدتاحقوقباالمی
گیرند .از گرانی ها و سختی آن فشاری احساس نمی کنند و از
مشکالت قشر متوسط و کم درآمد چیزی درک نمی کنند و مدام
مشغولجلسهوخطابههستندوعمالکاریانجامنمیدهند.
••امیدوارم قوت قوه قضاییه ما در برخورد با مفسدان اقتصادی
کشورمان روزافزون و بیش از پیش باشد.
••برای ایرانیانی که جلوی هتل تیم پرتغال تجمع و مزاحمت
ایجاد کردند بسیار متاسفم که فرهنگ ایرانی را زیر سوال بردند.
••دستتون درد نکنه ،خدا قوت که مردم رو خوشحال کردید .ای
کاش طارمی ضربه آخر رو درست می زد که ما برنده می شدیم.
••برایم بسیار سوال برانگیز است که چرا دولت قیمت دالر را
 4250اعالم می کند ولی اتحادیه طال و جواهر قیمت طال و
سکه را با قیمت دالر پس کوچه های بازار محاسبه می کند؟
••وقتی داور سوت پایان بازی با پرتغال رو زد ،اشکم درآمد هم
خوشحال بودم و هم ناراحت که چرا ما بازی رو نبردیم .آفرین به
فوتبالیست هامون که مردانه تالش کردند.
••حاال ما از تیم ملی انتظار داریم که در بازی های جام باشگاه
های آسیا قهرمان باشد.
••از رسانه ملی به خاطر این که بازی های جام جهانی روسیه را به
صورتشفاف،زیبا،بدونعیبونقص،بیکموکاست،مستقیمو
زندهبرایماگزارشوپخشکردبینهایتمتشکروسپاسگزاریم!
••بچه ها متشکریم!
••آن شخصی که فوتبال ایران را کثیف و تیم های دیگر را افتخار
آسیا می داند به نظرم اصال ایرانی نیست ...شرف امثال کی
روش که خارجی است ،از ایشان بیشتر است...
•• پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری
اخیر ترکیه و انتصاب مجدد وی به عنوان رئیس جمهور آن کشور
جای هیچ گونه تبریک و تهنیت ندارد.
••اگر یک روز قسط بانک دیر بشه باید جریمه پرداخت کنی
کاش قانونی بود که برای دیر پرداختن حقوق هم به کارمندان
جریمه پرداخت می شد .وارد ماه چهارم سال شدیم و هنوز
خبری از احکام جدید نیست.
•• شرکتگازداردباقبضهامردمراعصبانیمیکند.
••دوره قبل مصرف گاز بیشتر بوده قیمتش کمتر ،این دوره
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مصرف کمتر بوده قیمتش بیشتر چرا؟ لطفا پیگیری کنید.
••من چهار ماهه که می خواهم گوشی بخرم از کجا بدونم که
کدوم فروشگاه گوشی موبایل رو با ارز  4200تومانی وارد کرده
یا با ارز آزاد؟ شما نشانی اون فروشگاه ها رو هم اعالم کنین.
•• خراسان برات متاسفم که پیامکم رو چاپ نکردی.
••آقای رئیس جمهور یک خانه تکانی اساسی انجام بده و مردم را
ازاینشرایطنجاتبده.
•• دشمنان ایران بدانند اگر انعقاد توافق برجام برای طرفین
(ایران و  )5+1حالت برد – برد داشت ،بر هم خوردن برجام
حتما برای ایران برد و برای آن ها باخت خواهد بود.
••ازشورایشهردرخواستداریمبرایزیباسازیشهربهقطعتلفن
شرکتهاییکهمبادرتبهالصاقبرچسبرویدرودیوارمنازلو
مغازههامیکننداقدامکندتاانشاءا...شاهدشهریزیباباشیم.
•• از روزی که دالر گران شد آقای نوبخت گفتن دولت سناریو
داره االن دالر شده  9هزار تومن و هنوز دولت سناریو داره این
آقا مردم رو چی فرض کرده؟
••لیگ ملت های والیبال تمام شد چقدر خوب بود که جدولش
به موقع چاپ می شد.
••برای استحضار مسئوالن به ویژه آقای نوبخت قسط وامم
یک مــاه تاخیر داشــت از من جریمه دیرکرد گرفتن جریمه
رانندگی را پرداخت نکردم دو ماه بعد دو برابر جریمه پرداخت
کردم .کارمندم ،سه ماه از سال گذشته دیرکرد این سه ماه را
که مسئولش دولت است ،از چه کسی بگیرم در صورتی که قبال
گفتند قبل از عید فطر پرداخت می کنند چقدر بدقولی؟
••در این موقعیت حساس کشور متاسفانه برخی جناح های
سیاسی فقط به فکر امتیاز گرفتن برای خود به هر صورتی که
شده هستند یک بار نشده که به فکر اقتصاد و کارگران بیکار
باشند .مردم خوب می دانند سرمنشأ این گرانی ها و افزایش
بی رویه دالر چه اشخاصی هستند.
••دوباره زمزمه افزایش سود بانک ها به سپرده ها شنیده میشه.
اصال ریشه و سرآغاز مشکالت و گرانی های اخیر جمع کردن
صندوق ها و موسسات بود .چون پول های سرگردان مردم هر
روز به یک کاالیی هجوم برد مثل ارز ،سکه و ...
••جنس و لوازم ایرانی که به دالر متصل نشده که بیخودی گران
می شود .چرا نظارت جدی در بازار نیست؟
•• خراسان شما چه مطلب بنویسی چه ننویسی اعتراض بازار
تهران رسانه ای خواهد شد پس بنویس.
•• یادداشت روز آقای حسن زاده خوب است ولی چه کسی توجه
می کند .عزیز برادر برخی آقایون دولتی (نفوذی) دنبال برجام
دو هستند .به نظر شما کی میگه گرانی حالت روانی دارد ولی
خودش کاری نمی کند .سوداگران و ا فرادی که دالر 4200می
گیرن و جنس با دالر بازار آزاد می فروشن از داعشی و قاچاقچی
بدترن و مفسد اقتصادی اند و باید فقط به دار مجازات آویخته
شوند .شهدا! واقعا شرمنده ایم  .یک جانباز.
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جاودانگی با  11ستاره و توهین میناوند به فرهاد مجیدی!
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آقای خواننده و روغن ریختهای که نذر امامزاده
شد!

سیروان خسروی اعالم کرد در اعتراض به وضعیت
نا به سامان اقتصادی  12سئانس از کنسرتهای
خود را لغو میکند .او همچنین گفته است خسارت
 150میلیونیسالنهاراازایناتفاقخودشپرداخت
میکند! کــاربــران فضای مجازی در خصوص این
موضوع واکنشهای جالبی داشتند .کاربری در این
باره نوشت« :آقای خواننده لطفا روغن ریخته رو نذر
امامزادهنکنین!اگهراستمیگیکنسرتهاتوبرگزار
کن و اون  150میلیون خسارت رو بذار ملت رایگان
بیان کنسرتت رو ببینن کمی از نظر روحی و روانی
شاد بشن ».و کاربری هم نوشت« :طرف بلیتاش رو
نتونستهبفروشهالکیمیگهکنسرتاموبهخاطرشرایط
اقتصادیکنسلکردم.راستمیگینصفهبهاکن».

500

جاودانگی با  11ستاره
چه کسی است درخشش یازده ستاره ایرانی در
آوردگاه ســرزمین تزارها را فراموش کند؟ حتی
اگرروزیجاییتیمملیفوتبالکشورمانصعود
از گروهش و افتخارآفرینی در جــام جهانی را به
وفور تجربه کند ،اما هیچ ایرانی نمیتواند روزها
و لحظات غرورآفرین روســیه  2018را فراموش
کند 11.ستاره ایرانی صحنههایی ماندگار را در
تاریخ فوتبال این مرز و بوم برایمان خلق کردند.
عکسهایی بــا کامنتهایی از ســوی مــردم در
فضایمجازیکهماندگارشدند.
کاربرتوییتر
واسهاینصحنهباید 25ژوئن
رو روز بینالمللــی «چطــوری
کریس»نام گذاریکنند!

نفاقنچسبمیانهوادارانسرخابی
میناونــد ،پیــش کســوت
فوتبــال کــه چنــدی اســت
اظهارنظرهــای تندی دارد،
اینبارباانتقادتندوبیادبانه
ازفرهادمجیدی،کارشناس
برنامه روســیه  2018ســوژه فضای مجازی شــد.
یکیاامشب
میناونددرویدئوییگفت«:آقایمهدو 
بهت افتخار کردم مث یک آدمی که کنارت نشسته
بودپاچهخوارنبودی»...کاربریدراینبارهنوشت:
«من نمیدونم ایــن آقا اگه شــاهرودی جام جهانی
 98مصدوم نمیشد کجای فوتبال بود که اینطور
از فرهاد انتقــاد میکنه ».و کاربری هم نوشــت« :تو
روزایی که استقاللی و پرسپولیسی همدل و متحد
شــدن و خوشــحالن از غرورآفرینی ملیپوشان این
حرفاچیهآقایمیناوند؟میخواینفاقکنی؟!»

کاربر اینستاگرام
سرتو باال بگیر ...به این ضربه
فکر نکن ...دوستت داریم...
دویــدی ...پا به پــای تو فریاد
زدیم...تومیتونستیمعجزه
ماباشیامافدایسرت...
12.6

تولد بارکدها؛  44سال پیش در چنین روزی
بارکدهــا اتفــاق جدیدی در
تکنولــوژی بــود کــه کمــک
کــرد سیســتم ثبــت و ضبط
فروش الکترونیکیتر شود.
 44ســال پیــش در اوهایــو
برای اولین بار سیســتم بارکد ثبت آدامس میوهای
را هاندازی شد و امروزه کیو آر کدها و بارکدخوانها
کمک شــایانی به ثبت و فروش در بازار دارد .در این
قسمتمیتوانیدبابهرهمندیازقابلیتکیوآرکلیپ
 13دقیقهایوغرورآفرینتیمملیفوتبالکشورمان
در مصاف با پرتغال را تماشا کنید .فقط کافی است
نرمافزاربارکدخوانرارویگوشیخودنصبوباآن
تصویربارکدرااسکنکنید.

کاربر توییتر
دمشرافتانسانی«پهپه»گرم
کهاینطورمرده.بعدبعضیاز
مابهصفحهطارمیحملهکرده
وبدوبیراهمیگیم!
کاربر اینستاگرام
وقتــی میگــن از جــان مایــه
گذاشــتن ،فقط و فقــط یعنی
این لحظــه دویدن میــاد .تو
محشریپسر.
کاربر توییتر
نگاه کــن .به عظمــت ایرانی.
به غیــرت ایرانی .بــه یوزهای
ایرانینگاهکنآقایرونالدو.
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هشدار اعدام بیخ گوش تخریبگران اقتصاد
صحبتهای رئیس قوه قضاییه در نشست سران قوا
و هشدار تلویحی او به کسانی که بازار و نظم اقتصاد
کشــور را به هم میزنند در فضای مجازی با حمایت
کاربران همراه شد .رئیس دســتگاه قضا گفت...« :
اگر مصداق افســاد فــیاالرض باشــد طبــق قانون
اعدام برایشــان در نظر میگیریم ».کاربری نوشت:
«به نظرم باید با کسانی که با احتکار ســکه و ارز بازار
اقتصادکشورروبههممیریزنقاطعبرخوردبشه».
وکاربریهمنوشت«:اگهدانهدرشتهایاینماجرا
را گوشــمالی بدهند هیچ وقت مردم در کف جامعه
جرئتنمیکننداقدامبهخریدسکهوارزبرایاحتکار
وسودجوییبکنند.هرچنددلیلواقعیاینالتهابات
خریدسکهوارزازسویمردمعادینیست».
CMYK

