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ما به التفاوت افزایش مستمری بهزیستی
و کمیته امداد تیر ماه پرداخت می شود

...

سرمقاله
محمد سعید احدیان
sardabir.com

ماجرای مائده و اولویت ها
دستگیری مائده دختری که در صفحه اینستاگرام اش فیلم
هایرقصخودرابهنمایشمیگذاشتوپخشاعترافات وی
باعثراهافتادنجوسنگینیدرفضایمجازیدرانتقادازاین
برخورد شده اســت که به نظر می رسد این اعتراض ها بخش
هایی درست و بخش هایی نادرست دارد:
 -1کامال موافقم که پخــش تلویزیونی اعترافــات این فرد نه
تنها اهمیت و فایده ای نداشت بلکه نشــان دهنده بدفهمی
و نداشــتن درک درســتی از فضای عمومی کشــور و کمبود
سواد رســانه ای کافی است لذا با آن دســته از معترضانی که
مخالف پخش این اعترافات از صدا و سیما هستند ،موافقم و
معتقدمپخشایناعترافازصداوسیمااشتباهبزرگیبودکه
امیدوارم تبدیل به تجربه ای گران سنگ شود.
-2باپخشتلویزیونیایناعترافاتمخالفماماموافقبرخورد
با همه کســانی هســتم که در فضــای مجــازی و در صفحات
اینســتاگرامی خود ،هنجارهای فرهنگی و اعتقادی جامعه
را می شــکنند و مســتقیم به راهزنی حیــا و ایمــان جوانان و
کیان خانــواده می پردازنــد .البته این قبیل افــراد در محیط
های شخصی خود می توانند هر عمل حرامی را انجام دهند
و حکومت جز اقدامات ایجابی فرهنگــی ،نباید خود را محق
به برخــورد بداند اما فــردی کــه در صفحه اینســتاگرامی با
چندصدهزاردنبالکننده،درفضایعلنی،سالمتاخالقی
و فرهنگــی جامعه را هــدف قرار داده اســت ،مصــداق امری
شخصینیستبنابراینهمانندفردیکهباتوزیعموادغذایی
آلوده سالمت جسمی مردم را به خطر انداخته  ،باید با وی نیز
برخورد شود .مردم مسلمان جامعه حق دارند از حکومتی که
انتخابش کرده اند ،محیطی امن را برای حفظ کیان خانواده
و ســامت اخالقی فرزنــدان خود طلــب کنند و ایــن وظیفه
حکومت اســت که با اجرای احکام الهی و جلوگیری از حرام
هایاجتماعی،اجازهندهدکیانخانوادهلطمهبخورد.همان
گونه که برخورد ناکافی با فروشنده مواد مخدر به دختران و
پسران ما محل سوال همگان است ،تسامح با راهزنان حیا و
ایمان و خانواده ،نادرست و غیرقابل توجیه است.
 -3برخــی معتقدنــد ایــن مســئله در مقایســه با مشــکالت
اقتصادی مردم و دیگر مسائل اولویت ندارد.
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خطراونبرای«گانگسترها»

بهنظر میرسد ماه عســل توافق هســتهای میان آمریکا و کره
شمالی در ســنگاپور بســیار زودتر از آن چه تصور میشد رو به
پایاناستوهمانطورکهبسیاریازکارشناساندربارهتوافق
میان ترامپ و اون ابراز تردید کرده بودند ،اکنون نشــانههای
اختالف هر روز بیش از گذشــته خود را نشان میدهد.پس از
توافقی که ترامپ بیش از هرکسی به آن میبالید ،پمپئو ،وزیر
خارجه آمریکا برای گفــت وگو درباره جزئیــات اجرای توافق
وارد پیونگیانگ شد .مذاکره میان دو طرف در فضایی بسته
دنبال شــد و جزئیاتی از محور گفت وگوهای طرفین منتشــر
نشــد اما جرقه درگیــری میان طرفین زمانی روشــن شــد که
پمپئو پس از تــرک پیونگیانگ بــا پیچیده خوانــدن موضوع
مذاکــرات از پیشــرفت در تمام جنبههــای کلیدی و ســازنده
بــودن مذاکرات خبر داده بــود .موضوع زمانی جالب شــد که
کرهشمالیدرواکنشبهاینصحبتهاموضعکام ً
المتفاوتی
اتخاذ کــرد و این رویکرد را «گانگســترگونه» خواند که شــدید
ترین واژه به کارگرفته شــده از سوی کره شــمالی بعد از دیدار
رهبران دو کشــور در سنگاپور توصیف شــده است .در بیانیه
وزارت خارجه کره شمالی تأکید شــد :کره شمالی تاکنون با
درخواست های یک جانبه آمریکا ،اقدامات برگشتناپذیری
در نابودی ســایت آزمایــش هســتهای زیرزمینی انجــام داده
درحالی که آمریکا تنها رزمایشهای مشــترک نظامی با کره
شمالیرابهتعویقانداختهاست.ایناظهارنظروزارتخارجه
کرهشمالیدرحالیمنتشرشدهکهنیویورکتایمزدربخشی
از گزارش خود درباره مذاکرات آمریکا و کره شــمالی خبر داد
پمپئوبهصورتخصوصیگفتهکهشکداردرهبرکرهشمالی
تسلیحات هســتهای خود را برچیند .در روزهای اخیر نیزاین
تردیدها با گزارش نهادهای اطالعاتی آمریکا مبنی بر این که
کرهشمالینهتنهادرحالبرچیدنتسلیحاتهستهاینیست
بلکه مشغول توسعه آن هاست ،تقویت شــده است.اگرچه در
بیانیه وزارت خارجه کره شمالی به آن چه که درخواستهای
یکجانبه آمریکا مطرح شــده اشــاره نشــده اســت اما تجربه
مذاکرات واشنگتن با کشورهای مختلف از جمله کره شمالی
نشــان میدهد که مقامات آمریــکا همواره تــاش کردهاند با
تحمیلخواستههایخودبهطرفمقابلبرنامهوسیاستهای
خودرابهپیشببرند.
یکیازمهمترینعللشکستوناکامیقراردادهاوپیمانهای
آمریکابهخصوصباکرهشمالیدرسالهای 1994و2006
نیز همین موضوع بوده است .این در حالی است که از دیدگاه

اوال در این تردیدی نیست که نه امروز که مدت هاست اولویت
اول کشور مسئله اقتصادی است .اگر برخی تازه بر این طبل
می کوبند رهبری انقالب سال های سال است که با این که بر
اهمیت فرهنگ تاکید داشته اند اما اولویت را به اقتصاد داده
اند که از نام گذاری ســال ها این امر پیداست .تمام مصوبات
مجلس شــورای اســامی را مروری کنید ،تمام تصمیمات و
اظهارات مســئوالن در قوه مجریــه را نیز مرور کنیــد آیا چند
درصد آن ها درباره مسائل اقتصادی بوده است و چند درصد
مســائل فرهنگی و تازه درحوزه فرهنگ نیــز چند درصد این
مباحث درباره برخورد و بگیر و ببند بوده است اگر ما همچنان
مشکالت اقتصادی داریم ناشــی از اولویت ندادن به اقتصاد
نبوده اســت بلکه به دلیــل ناکارآمدی ها ،ســوءمدیریت ها و
گذاشــتن افراد نابلد در سمت های اصلی ،فســادها و ....در
این حوزه بوده است پس لطفا کسی برچسب اهمیت ندادن
به اقتصاد را نزند گرچه موافق انتقاد از افرادی از مســئوالن
هستم که هنوز دغدغه اول شان مسائل اقتصادی نیست.
ثانیــا ایــن ادعایــی نادرســت اســت کــه دســتگاه قضایــی
به جای مبــارزه با فاســدان بیت المــال ،برخورد بــا چند نفر
شــاخ اینســتاگرامی را اولویــت داده اســت .گرچه دســتگاه
قضایی اشکاالت ســاختاری و عملکردی زیادی دارد اما بی
انصافی اســت این همه پرونده بسیار ســخت و حجیم درباره
مفاســد اقتصادی را نبینیم و با جوســازی مانع ادامه حرکت
پاک ســازی صحنه فضــای مجــازی از راهزنان حیــا و ایمان
جوانان مان شویم.
آیا اگر اولویت دســتگاه قضایی برخورد با مفاســد اقتصادی
نبود ،پرونده های سنگین دانه درشــت هایی مانند مه آفرید
خسروی ،بابک زنجانی ،رحیمی معاون اول رئیس جمهور،
بقایی معــاون اجرایی رئیس جمهور ،مهدی هاشــمی فرزند
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت و....را پیگیــری می کرد؟
انصاف داشته باشــید محاکمه این افراد سخت تر بوده است
یا محاکمه افرادی مثل مائده  17ساله؟ کدام برای دستگاه
قضایی ســاده تر اســت؟ ما چنــد محاکمه ســنگین در حوزه
مفاســد اقتصادی داشــتیم و چنــد پرونده از جنــس برخورد
بــا راهزنان حیــا و ایمــان؟ مگــر همین چنــد روز پیــش خبر
دستگیری ســلطان ســکه و چندین صرافی ســوداگر توسط
پلیس را ندیدید؟ چگونه است که این همه را نمی بینیم و این
یک را چنان بزرگ می بینیم که بر همه آنان سایه می اندازد؟
جوســازی عده ای پرســروصدا در فضای مجــازی نباید مانع
دیدن درست حقایق شود .واقعیت بدون جانبداری این است
که دستگاهقضاییبهدرستیبهبرخوردبامفسداناقتصادی
بیشتر از هنجارشکنان فرهنگی اولویت داده است گرچه این
مسئله به این معنی نیست که مبارزه با فساد توانسته است به
بازدارندگی آن کمک کنــد و به صراحت بایــد تاکید کرد که
کرهشمالیمفادتوافقنامهدیداراخیرسراناینکشوروآمریکا
در سنگاپور کامال مشــخص اســت اما آمریکا با طرح مسائلی
همچون حقوق بشــر ،عدم لغو تحریمهای کره شــمالی پیش
از خلع سالح کامل هســتهای و تاکید بر جمع آوری تجهیزات
هستهای کرهشمالی و تایید بازگشتناپذیر بودن آن درتالش
اســت خواســتههای خود را بدون دادن هر گونــه امتیازی به
پیونگیانگ به آن تحمیل کند.نگاهی به عملکرد دولتهای
گذشته آمریکا در اجرای پیمانهایی که خود امضا کرده است
نشــان میدهد که به هیچ یک ازعهدنامههای خــود در قبال
کشــورها پایبند نبوده و دونالد ترامپ نیز با خــارج کردن این
کشــوراز پیمانهای بینالمللی مانند برجام ،خــود را فردی
غیرمتعهد و غیرقابل پیش بینی معرفی کرده است.بنابراین
طرح درخواستهای بیشــتر از آن چه که در مذاکرات ترامپ
و اون امضــا شــده اســت از زیادهخواهیهای آمریــکا درقبال
کرهشــمالی حکایت دارد تا به گونهای به انتقادهای گسترده
از آن چه توافق تحقیرآمیز ترامپ در دیدار با رهبر کرهشمالی
تلقیمیشود،پاسخدهد.
وضعیتی که در صورت مقاومت کرهشــمالی میتواند شرایط
شبه جزیره کره را به پیش از دیدار آنان در سنگاپور بازگرداند.
هرچند،انتقادکرهشمالیازطرحدرخواستهایجدیدآمریکا
از پیونگیانگ موضوع تازهای نیست و کرهشمالی چندین بار
در مذاکرات قبلی نیز آن را تجربه کرده اســت که مهم ترین آن
درخواســت آمریکا برای اعزام کارشناسان هســتهای خود به
کرهشمالیبرایراستیآزماییبرنامههایهستهایاینکشور
بودکهپیونگیانگآنراردکردوبهشکستتوافقهایگذشته
منجرشد.باوجوداین،واقعیتایناستکهآتشجنگلفظی
در حالی دوباره میان پیونگ یانگ و واشــنگتن شــعله ور شده
است که ترامپ روی موفقیت سیاست های خود در قبال کره
شمالی و واداشتن این کشور به خلع سالح اتمی حساب ویژه
ایبازکردهاست.ویدرتوئیتهایمکرر،خودراقهرمانخلع
سالحاتمیکرهشمالیونجاتبشریتازمواجههباجنگاتمی
در شرق آســیا معرفی کرده است .رفع خطر برخورد نظامی با
کره شمالی دارای سالح اتمی برای دونالد ترامپ و جمهوری
خواهان که در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره
هستند،برگبرندهایدربرابردموکراتهاخواهدبود.امااگر
پروژه خلع سالح اتمی کره شــمالی و آشتی میان واشنگتن و
پیونگیانگبهشکستبینجامد،عالوهبرلطمهشدیدحیثیتی
بهشخصرئیسجمهوریآمریکا،چهبساجمهوریخواهاندر
انتخاباتماهنوامبرمتحملشکستسنگینیشوندوکنگرهرا
به حزب رقیب واگذار کنند .به همین دلیل نیز ترامپ با وجود
فاصله عمیق میان مواضع دو طرف ،همچنان خوشــبینانه از
روند خلع ســاح اتمی کره شــمالی ســخن به میان می آورد؛
موضوعیکهازدیدسناتورکونزدورنماندهاست«:نگرانیمن
ایناستکهنشستسنگاپوردرماهگذشتهچیزیبیشازیک
نمایش تلویزیونی کــه در آن طرفین با یکدیگر دســت دادند،
نبودهباشد».
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نظام در این امر تاکنون کارآمد عمل نکرده است اما این ضعف
و نقص به متغیرهای زیادی مرتبط اســت که هیچ کدام از آن
ها اولویت ندادن مبارزه با فســاد در مقایسه با هنجارشکنان
فرهنگی نیست لذا به جای آن که به بهانه مبارزه با مفسدان
اقتصادی ،برخورد بــا راهزنان حیا و ایمــان را تخطئه کنیم ،
باید اشکاالت مبارزه با فساد را با صدای بلند شمرده و مطالبه
کنیم.
ثالثا براســاس چه منطقی اگر امری اولویت داشت ،پیگیری
اولویتهایبعدرابایدبهکلیتعطیلکرد.بهعنوانمثالشما
پدریهستیدکهبهدالیلمختلفدرتامیننیازهایاقتصادی
خانواده خود دچار مشــکل هستید ،آیا اگر ســر راه فرزندتان
مواد فروشــی قرار گرفت ،می گویید چــون من وظیفه تامین
مایحتاج اقتصادی دارم ،مواد فروش را از سر راه فرزندم دور
نمی کنم؟ یا اگر دیدید دخترتان در معرض فریب های پسری
ناشناسوهوسبازقرارگرفتهاست،آیابرایدورکردنخطراز
دخترتان تالش نمی کنید؟ بدیهی است که شاید عدم تامین
مایحتاجضروریخانوادهامکانتاثیرگذاریشمارابرخانواده
کمتر میکند،اماآیااینتوجیهیمیشودکهپیگیربرخوردبا
مواد فروش و پسرهوسباز نشوید؟
همان گونه که پــدری به طور کلــی به جای این کــه به دنبال
تامین معاش فرزندانش باشــد ،فقط درگیر امور دیگر باشد،
راه به خطا رفته اســت ،اگــر در کنار تالش برای حل مســائل
اقتصادی خانواده ،مراقب دیگر امور خانواده اش نیز نباشد،
بازهم راه به خطا رفته است.
این مثال به روشــنی نشــان می دهد که حکومــت نمی تواند
به بهانه اولویت داشــتن مشــکالت اقتصــادی ،دیگر وظایف
خودش را تعطیل کند .جوســازان معترض باید به این سوال
پاســخ دهند که چــرا به برخــورد بــا قاچاقچیان مــواد مخدر
اعتراض نمی کنند ،مگر اولویت مفاســد اقتصادی نیســت و
مگرریشهاصلیاعتیادمشکالتاقتصادینیست؟بااینیک
بام و دوهوایی آیا نباید به نیت برخی معترضان و جوزده شدن
برخی دیگر تردید کنیم؟
حضرت امیــر(ع) در خطبــه  34نهــج البالغه حق مــردم را
بر حکومت به چهار موضوع تقســیم می کنند کــه بعد از حق
خیرخواهی ،یکی مرتبط با اقتصــاد جامعه ،بعدی مربوط به
باال بردن آگاهی ها و آخری مربوط به تربیت مردم می شود .بر
این اساس حکومت تکلیف دارد حق مردم را در تربیت جامعه
در کنار دیگر حقوق از جمله مسائل اقتصادی ادا کند .اولویت
داشــتن این تکالیف متناسب با شــرایط زمانی امری بدیهی
و روشن اســت اما تعطیل کردن هرکدام از این تکالیف حقی
اســت که مردم فردای قیامت از مســئوالن مطالبه می کنند
و هر کس مانع انجام این تکالیف شــود ،مصــداق «صدوا عن
سبیل ا »...است.

به منظور مدیریت مصرف آبهای
زیرزمینی

کشت مجدد برنج در استان
مازندران متوقف شد

مدیرعامــل آب منطقــهای مازندران بــا تاکید بــر مدیریت
مصرف آبهــای زیرزمینی گفت :کشــت مجــدد برنج در
استان مازندران متوقف شد.
بنابرخبر تسنیم ،محمدابراهیم یخکشی در جلسه مدیریت
منابع آب مازندران بــا تاکید بر ضرورت ممنوعیت کشــت
مجدد شالی اظهار کرد :نظارت بر ممنوعیت کشت مجدد
شالی به ویژه با استفاده از آب زیرزمینی افزایش می یابد.
وی با بیان این که پروانه صادره بهره برداری از آب زیرزمینی
تنها برای انجام یک کشت بوده و آب زیرزمینی دشت های
استان توان تحمل اضافه برداشت را نخواهد داشت ،افزود:
با افزایش نظارت ضمن شناسایی متخلفان ،افراد خاطی
ی شوند که قطع ًا نتایج این اقدام
به مراجع قضایی معرفی م 
لغو پروانه انسداد چاه و پرداخت خســارت به آبخوان برای
متخلفان خواهد بود.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران ،ممنوعیت کشت مجدد
شــالی را یک تصمیم اســتانی برای حفظ ســفره های آب
زیرزمینی و انجام کشاورزی پایدار برشــمرد و افزود :همه
باید مسئوالنه در صیانت از منابعآب مشارکت داشته باشیم
تا اســتان دچار مشــکل نشــود.وی با اشــاره به محدودیت
ذخیره آب در ســد هــا و دیگر تاسیســات آبی ،یادآور شــد:
رهاســازی آب از سد های اســتان تنها برای کشت نخست
صورتمی گیرد وپساز اتمامکشتنخست،هیچآبی برای
کشاورزی رهاسازی نمی شــود و آبگیری تاسیسات برای
سال آینده شــروع خواهد شــد.در مازندران ساالنه حدود
 2/7میلیارد متــر مکعب آب در بخش کشــاورزی مصرف
می شود که  ۷۰درصد آن از طریق آب سطحی و  ۳۰درصد
آن از طریق آب زیرزمینی تامین می شود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• قبضگازدورهقبلاینجانببا 616مترمکعبمصرف
 357هزار ریال آمده این دوره با  767مترمکعب یعنی با
 151متر بیشتر  1118000ریال آمده (از سه برابر هم
بیشتر)بهشرکتگازمراجعهکردمضمننبودپاسخگویی
صحیحاعالمکردندمامقصرنیستیممافقطدستوراجرامی
کنیم و حتی گفتند چون در فصل گرما مصرف گاز کاهش
مییابدمبلغهرمتر 1500یعنیحدودچهاربرابرزمستان
محاسبهمیشود.خالصهاینکهایندرستنیست!
••آخر ماه که نزدیک میشه مدام از نداشتن کرایه خانه
استرسدارم.باایناوضاعبازاروبیکاریوکرایههایعقب
افتادههمینروزهاستاثاثیهمنزلمکنارخیابانریختهشود
آنهمبادوبچهکوچک!
••این روزهای گرم را قدر بدانیم و یاد آن سرمای سوزناک
زمستان باشیم که دور بخاری جمع می شویم .گرما هم
قسمتیازنعمتهایخداستکهاگرنباشدمیوههاوخرما
نمی رسند پس با صرفه جویی و نازک نارنجی نبودن این
روزهاراسپریکنیموبااعمالدرستگرمایسوزانجهنم
رابرایخودمانرزرونکنیم.
••در خبرها آمده بود که کره جنوبی واردات نفت را از ایران
به تبعیت از آمریکا متوقف کرد .واردکنندگان خودرو و
کاالهای دیگر کره ،شما هم مقابله کنید ارز این کشور را
هدر ندهید.
••مسئوالن اقتصادی در جلسات شان همیشه از واردات
کاالیموردنیازحرفمیزننددرصورتیکهکشورهمهچیز
دارد قیمت ها چه از نظر تعرفه های آب ،برق ،گاز و بعضی
از خدمات را برگردانید به چند ماه قبل ببینید مردم چطور
راضیمیشوند!فکرکنمراهحلاساسیباشدواقعابعضی
ازافرادبایارانهخودقادربهتامینامورزندگینیستند.این
پیامرابیزحمتبهگوشمشاورانرئیسجمهوربرسانید.
••ظاهرا که مشاوران اقتصادی دولت ایده ای برای رفع
معضالتاقتصادیندارند.
•• انصافا سپاه در تمامی عرصه ها دارد کوالک می کند .از
تولیدبنزینباکیفیتگرفتهتاآبرسانیغدیر2بهخرمشهر
وآبادان.خیلیازپیشرفتهایکشورمرهونتالشوتفکر
سپاهاست.
••باتوجهبهلزومصرفهجوییدربرقچرابرخیشهروندان
خودخواهبرقنمایساختمانراتاپاسیازشبروشنمی
گذارندتاهمهمتوجهساختمانشانشوند؟چراادارهبرق
برخوردشدیدنمیکند؟
••چراازهدررفتآبدردستگاهتصفیهخانگیمطلبینمی
نویسید؟برایتصفیهیکلیترآبیکلیترآبواردفاضالب
میشود.لطفاگزارشیدراینخصوصتهیهفرمایید.
•• در سایت دیــوار قیمت رهن و اجــاره منزل بــدون هیچ
حساب و کتابی از سوی مالکان درج می شود .لطفا فکری

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

برایاینسایتکنید.
••جناب آقای رسایی بنده برای شما بسیار متاسفم! هنوز
همدستازحرفهایتفرقهاندازتبرنداشتی؟!
••علت مشکالت معیشتی ما  80درصد جمعیت زیر خط
فقر این است که دولت با ریال به ما حقوق می دهد و ما
مایحتاجزندگیمانرابادالرتامینمیکنیم!
••بیشتر سرگردانی مــردم نداشتن اطالعات اســت .در
ادارات باید تابلوهای راهنما در جلوی دید باشد که مردم
سوالنکنندوکارشانزودترانجامشود.همانورودیاداره
بایدباشدوکارکنانهمباحوصلهباشند.
••نمایندگانمجلسلطفابهبازیعقبوجلوبردنساعت
ها پایان دهید .نه خواب منظمی داریم و نه غذا خوردن
منظمیونهساعتکاریدرستی.همهاینهابرایسالمت
بسیارمضراست.صرفهجوییدربرقمهماستیاسالمتی؟
•• اینچندمدتبهایننتیجهرسیدمکهپیامکهایحرف
مــردم رایک خانم مسن ،احساساتی ،گریان ،بی کس و
تنهایبرایچاپانتخابمیکندچونبیشترپیامکهابوی
اشک و غصه و درد و بدبختی می دهد .آخر در این مملکت
هیچچیزخوشحالکنندهوامیدوارکنندهایوجودندارد؟
••کــاش تغییر موقت ساعات کــار ادارات و بانک ها در
خراسان رضوی همیشگی و دایم برای تمام سال انجام
می شد و فقط به خاطر پیش بینی اداره کل استان مبنی
بر افزایش فزاینده دمای هوا در بیشتر نقاط استان به ویژه
مناطقگرمسیروبرمبنایمصوبههیئتوزیرانوتقاضای
شرکتتوزیعنیرویبرقطییکهفتهنبود!
••جنابذوالنوریچطورازتوافقنانوشتهخبرمیدهند؟
شایدعلمغیبدارند؟
•• امیدوارم دولت و قوه قضاییه نخواهند در ماجرای سکه
ها و ماشین ها با اعالم اسم چند تا کارمند سر و ته قضیه را
همبیاورند!
••در روستاهای مشهد ،پشم گوسفندها را در صحرا رها
کرده اند چون از دامدارها نمی خرند .با راه اندازی کارگاه
های خانگی ریسندگی ،می توان عالوه بر کارآفرینی ،از
دورریزاینکاالیارزشمندجلوگیریکردالبتهاگرتاجران
اتاقبازرگانیواردکنندهپوشاکازترکیهوچینبهوزیران
اجازهبدهند.
••چرا در بحث خدمات دولت و شهرداری و سازمان ها و
ادارات و  ...مردم برای استفاده از این خدمات مجبور به
پرداخت مکرر عوارض و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده
وعناوینجدیدومختلفمثالدربیمهشخصثالثمالیات
سالمتو...هستند؟
••جوادخیابانیشیرمادرحاللتباگزارشیکهبرایبازی
فوتبالکرواسیروسیهانجامدادی.درودبرشما.
•• سال هاست شرکت های خودروساز در ایــران خودرو

نمابر05137009129 :

پیشفروشمیکنندوبرخالفهمهجایدنیایهیچگاه
هم سروقت به تعهدات شان پای بند نبوده و همیشه مورد
حمایتدولتهابودهاند.
••آقای وزیر نیرو اگر دولت در نصب پنل های خورشیدی
برق در منازل تخفیف بدهد مردم تشویق به نصب پنل می
شوندودراوجمصرفهممازادبرقخواهیمداشت.
••چرا وقتی این قدر جوان لیسانس و فوق لیسانس داریم
آموزش و پرورش می خواهد از بازنشسته ها برای تدریس
سالجدیداستفادهکند؟
••تکلیف مردمی که برای خرید خودرو در نمایندگی های
کرمان موتور ثبت نام و پول واریــز کردند و شرکت با ارز
دولتیخودروواردکردهوحالبعدازدوماهبهمردمتحویل
نمی دهد چیست؟ در همه حال مردم متضرر می شوند نه
مسئوالن!
••واقعا که روزنامه بی طرفی هستید! خجالت بکشید
وجدان هم خوب چیزیه .چطور از رقم قرارداد خریدهای
پرسپولیس چیزی نمی نویسید؟ رفیعی و ترابی و فقط
قراردادهای استقالل را برجسته می کنید .آن هم فقط به
قصدعوامفریبیودرستکردنحاشیهبرایاستقالل.
••تغییردرساعتکاری اداراتبرایصرفهجوییآبوبرق
که خیلی مناسب است اگر کارکنان بعد از ساعت اداری
تعطیلکنندومجبوربهاضافهکارینباشنددراینصورت
مصرفبیشترهممیشود.بهتراستقبلازاینتغییراتبه
فکرتعطیلکردناداراتدرساعتمقرراعالمشدهباشیم.
•• با تقدیم گرم ترین سالم ها و عرض ارادت به محضر
سردار بزرگوار جناب حاج قاسم سلیمانی ،بنده به عنوان
یک شهروند ساده از قدردانی شما درباره صحبت های
آقــای رئیس جمهور تشکر می کنم .حاال که به اذعان
شما دکتر روحانی همان دکتر روحانی قدیمی است به
مخالفانی که حاضرند به هر قیمت شده نگذارند دولت
ایشان دولت موفقی باشد هم بفرمایید که از لجاجت های
خالف مصلحت و منافع ملی دست بکشند.
••مشکلمملکتماهمیناستکههرکسیبدونتخصص
واردکارمیشودکهغیرازخرابکاریچیزدیگرینداردباید
بهجایتملقهرکاریرابهکاردانشبسپاریم.
•• وظیفه مسعود شجاعی نیست که به فکر خوزستانی ها
باشد این وظیفه دولت است .پول پایتخت و ایران از نفت
خوزستاناستحقمردمنیستباسختیزندگیکنند.
••می خواستم بدانم داروهــای مازاد در یخچال خانه ها
را کجا می شود تحویل داد تا بعضی از هموطنان نیازمند
بتوانندرایگانازداروخانهبرایمریضخوددریافتکنند؟
اگرراهنماییکنیدممنونمیشوم.
••ازمسئوالنخواهشمنداستتکلیفسپردهگذارانتوس
فرزانگانراباقوامینمشخصکنند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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ادعایغذای 600هزارتومانیآقایمدیرواستقبالسنگیازستارههایبرزیلی!

7.4

وقتیعلیرضا«جهان»متینراساخت
علیرضا جهانبخش ،ستاره تیم ملی فوتبال
کشورمان که چندی پیش از مــردم خواسته
بــود در پیدا کــردن پسر بــچـهای کــه نــام او را
روی لباسش چسبانده بود ،به او کمک کنند
حاال متین پسر بچهای را که در کوره آجرپزی
خاورشهر کــار میکند ،پیدا کــرده و لباسش
را به او هدیه داده است .کاربری در خصوص
این اقدام جهانبخش نوشت« :حرکت مسی و
رونالدووار بود .دمت گرم داداش ».و کاربری
هم با نگاهی انتقادی نوشـت« :تو عکس معلومه
بچهه اصال خوشحال نیست .کاش علیرضای
عزیز بــه یــک اه ــدای پیراهن بسنده نکنی و
الاقل با پرداخت بخشی از هزینههای زندگی
و تحصیلش به اون کمک کنی».

33.2

«زبالههایچرکی»؛اثریتازهاز«دیریندیرین»
گـــروه انیمیشن «دیــریــن
دیــریــن» ایــن بــار بــا انتشار
کـــاری بــا ن ــام «زبــال ـههــای
چــرکــی» کــه بــا موسیقی
یکی از ترانههای خواننده
معروف «ا.ح» خوانده شده،
در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کردهاند.
ایــن ویــدئــوی جــذاب را میتوانید با استفاده از
قابلیت  QRدر اینجا ببینید.

15.6

شکایت شهروند تهرانی از شرکت لبنانی!
یکی از شهروندان تهرانی از یک شرکت لبنانی
به خاطر وجــود میخ در بسته شیرکاکائو مربوط
به تولیدات این شرکت ،شکایت کرد .تصویر این
شیرکاکائو در فضایمجازیتوسطکاربران منتشر
شدوواکنشهایجالبیرابههمراهداشت.کاربری
نوشت«:بازشانسآوردهشرکتهداخلینبودواالعمرا
به حق و حقوقاتش میرسید ».کاربری هم متذکر
شد« :اگه االن این اتفاق برای یک شرکت داخلی
افتاده بود که زمین و زمان رو به هم میدوختید!
حقا که راسته میگن مرغ همسایه غازه ».کاربری
هم نوشت« :چطور خسارت میگیره از کجا معلوم
خودشمیخرونکردهباشهتوبطریشیرکاکائو؟!»

18.8
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4.1

غذای  600هزار تومانی آقای مدیر!
در برنامه «پایش» مجری یک پیام مردمی مبنی
بر اینکه یکی از مدیران «منطقه آزاد ارونــد»
هر وعده غذاییاش 600 ،هزار تومان هزینه
دارد ،را خواند .پیامی که در فضای مجازی سر
و صدای زیادی به پا کرد .کاربری در واکنش به
این خبر نوشت« :خوبه صدا و سیما یک مستند
هم از غذا خوردن این آقا تهیه کنه!» کاربری هم
نوشت« :آقا اسمش روشه دیگه؛ منطقه آزاد!
طرف فکر کرده هر کار میتونه بکنه ».و کاربری
در دفاع از این ماجرا نوشت« :بابا شاید بنده خدا
با خانوادهاش رفته رستوران غذاش شده 600
هزار تومان».

استقبال «سنگی» از ستارههای برزیلی
ستارههای تیم ملی برزیل
در حالی بعد از حــذف از
ج ــام جــهــانــی فــوتــبــال به
کشورشان بازگشتند که
در اتفاقی نادر و عجیب با
پرتاب سنگ ،تخممرغ و گوجه فرنگی از سوی
برزیلیها مورد استقبال قرار گرفتند .هواداران
سلسائو که به عملکرد مردانشان معترض بودند
به سمت اتــوبــوس آنهــا سنگ پرتاب کردند.
ویدئوی این اتفاق در رسانهها و فضای مجازی
جنجالی شد .کاربری نوشت« :واقعا این کار
برزیلیها زشته .بابا طفلیها همه تالششون رو
کردن دیگه این رفتارهای جهان سومی چیه؟!
بیان از مردم ما یاد بگیرن که بعد از هر باخت تیم
ملی میریختیم تو خیابون و بزن برقص بود!» و
کاربری هم نوشت« :چه حقارتی کشیدن امثال
نیمار  200میلیون دالری!»

22.5

گردشگری در «آلشرود» با طعم فرهنگ
آلشرود یک منطقه گردشگری در علیآباد نور در
شمال کشور است که به تازگی تصویر برگ ورودی
این منطقه مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار
گرفته و از این حرکت مسئوالن آنجا تقدیر شده
است.رویاینبرگههانوشتهشدهکهورودی 5هزار
توماناستوهنگامورودبههرماشینیکپالستیک
زباله داده میشود و در صورتی که گردشگران به
هنگام خروج زبالههای خود را تحویل دهند ،مبلغ
 3هزارتومانبهآنهابرگرداندهمیشود.کاربریبا
انتشاراینتصویرنوشت«:چهگردشگریفرهنگی.
باید در مناطق شمالی که محیط زیست پر زبالهای
دارد ،همین قانون تشویقی را بگذارند تا مردم
به جمعآوری زبالهها و نریختن آنها در طبیعت
عالقهمندشوند».
CMYK

