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مدیر کل ارشاد خراسان جنوبی:
روزنامه خراسان همپای قوی ترین رسانه های
کشور است

...

یادداشت روز
دکتر علی ماروسی
مدیر مرکز حقوقی و داوری الهه HCLA

چرا در مذاکرات فراملی کمتر
موفق می شویم؟
مذاکــره یعنی تلفیــق هوشــمندانه هنر ،علم و فــن که در
واقع مبنای موفقیت یک تیم مذاکره کننده در رســیدن به
اهداف تعیین شده است .بدیهی است که جنس مذاکرات
با توجه به شرایط و عنصر زمان متفاوت است .یعنی رصد
کردن فرصت های مناسب و اســتفاده به موقع از آن برای
شــروع مذاکرات .بدیهی اســت در صورت بــی توجهی به
عنصر زمان و وقت شناســی و همچنین عدم بســتر سازی
مناسب ،میز مذاکره تبدیل به مکانی می شود برای اعطای
امتیازات به طرف مقابل .بر همین اســاس اندیشــمندان
روند مذاکره را به سه مرحله مهم تقسیم می کنند:
 -1پیش از مذاکرات ،که زمان آماده شــدن برای مذاکرات و
بررسیداشتههابرایچانهزدنوتعیینکفوسقفانتظارات
طرفینازمذاکراتاست.
 -2در طول مذاکرات که در این مرحله هنر و توان تیم های
مذاکرهکنندهمیتواندنتیجهرامشخصکند.
 -3در نهایت مرحله اجرایی شــدن نتایج اســت که خروجی
مذاکراتنامیدهمیشود.
فرایندمذاکرات،بهسانبازییکتیمفوتبالاستکه باید با
آمادگی کافی ،تمامی توانایی خود را برای رسیدن به نتیجه
مطلوب به کار بیندازند .بر همین اســاس است که استادان
حوزهمدیریتمذاکراتفراملی،موفقیتدراینروندرامنوط
بههمراهیوهماهنگیچهاررکناساسیمیدانند:
-1رکن سیاسی و دیپلماسی :این گروه به عنوان نماینده
حاکمیت در خط اول مذاکرات قرار دارنــد .توان و دانش
این تیم در نتیجه بخش بودن مذاکرات بسیار حائز اهمیت
است .البته بدیهی اســت که این تیم به تنهایی نمی تواند
به نتایج مد نظر برســد .لذا وجــود ارکان دیگر در این روند
ضروری است.
   -2رکن بازرگانی :شــامل بخش خصوصی است که باید با
البیگری وانجاممذاکراتهدفمندباشرکتهاونهادهای
موثر در حوزه تجاری ،همزمان نقش پشــتیبان را برای گروه
اول ایفا کند .در حقیقت بخش خصوصی موفــق و آگاه می
تواند با تبیین دقیق روش ها ،فرصت ها و تشــریح همکاری
ها ،موجبات تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران به همکاری
دوجانبهرافراهمآوردکهاینخوداهرمیموثربرایواداشتن
سیســتم حاکمیتی کشــورهای خارجی برای همراهی در
جهتمنافعآنشرکتهاخواهدبود.
 -3رکن رســانه هــا :در جهان امروز و با توســعه شــبکه های
اجتماعی ،مدیریت افکار عمومی در جهت اهداف ملی یک
کشور به ویژه در روند مذاکرات برای حفظ منافع ملی بسیار
حائزاهمیتاست .پوششروندمذاکرات،هدایتموثرافکار
عمومی و همچنین خنثی سازی جوسازی های طرف های
مقابلوظیفهایبسیارخطیراست.
    -4مردموافکارعمومیملی:درحقیقتیکیازمهمترین
ارکان در موفقیت روند مذاکرات و کســب امتیازات داشتن
حمایتهایملیازیکبرنامهوهدفدرمذاکراتاست.لذا
جلب اعتماد عمومی و ایجاد آرامش در جامعه اصل الینفک
دررسیدنبهنتیجهمطلوبدرمذاکراتاست.
نتیجه این که ،باید جانب انصاف را رعایت و اذعان کنیم که
با وجود تالش های ســتودنی تیم های سیاسی و اقتصادی
کشور ،هنوز هماهنگی الزم و موثر بین این چهار محور مورد
اشارهمشهودنیست.اینامرمیتوانددالیلمتعددیداشته
باشدازجمله:
الف-اگرچه رکن اول مذاکرات کــه رکن حاکمیتی نامیده
می شود ،مشتاق حمایت و کمک از دیگر محورهاست اما بنا
به دالیل تاریخی ،فرهنگی و سیاسی در کشورهای در حال
توسعه ،در عمل کمتر خود را نیازمند مشــورت با دیگران به
خصوص بخش خصوصــی می داند .این باعث می شــود که
بسیاری از اندیشمندان و حتی کسانی که شــاید توان ارائه
پیشنهادهای مفید را دارند نیز ســکوت اختیار کنند زیرا که
هنوزهمنگرانتفسیرهاوبرداشتهاازپیشنهادهاهستند.
لذا باید گفت که این رکن محصور در بوروکراسی ونیروهای
اداری و بــه نوعــی حاکمیتی محض می شــود که تــوان ایده
پردازیمحدودیدارند.
ب -باید اذعان کرد که علی رغم تحوالت خوب ،هنوز بخش
خصوصیبهعنوانرکندومروندمذاکرات،بهویژهدرکشور
های در حال توســعه  ،بســیار پراکنده  ،فرد گرا و فاقد برنامه
ای منسجم اســت .دلیل آن ناتوانی در مدیریت پروسه های
فراملی ،نداشــتن قدرت اقتصادی باال ،نداشتن البی های
موثر و حمایت نشدن توسط اتاق های فکر برای تغذیه تیم ها
در جهت مدیریت سلسله مذاکرات کالن با شرکای خارجی
اســت .اگر مذاکرات بخش خصوصی هدفدار بــوده و مانند
دیگر کشورها با حمایت اتحادیه ها و اصناف و اتاق های فکر
همراهباشد،میتواناز یکنیروواهرمیبسیارقویدرجهت
تقویتمذاکراتکالنبرخوردارشد .فقدانایناهرمدرروند
مذاکراتفراملیایرانکامالمحسوساست.
ج   -محور ســوم به عنــوان یکی از مهــم ترین ابزارهــای این
روند نیــز دچار ایرادات و مشــکالتی اســت .بــا وجود تالش
های فراوان ،رسانه ها ،با توجه به توسعه شبکه های مجازی
و پوشــش وسیع رســانه های جهانی در کشــورهای در حال
توسعه ،هنوزتوان،نفوذوگاهیاعتمادبهنفسکافیدرجهت
مدیریتافکارعمومیدنیاوحتیاتخاذیکبرنامهباانسجام
درجهتاقناعافکارعمومیداخلی راکمتردارند.اینباعث
می شود که منبع اخبار و تحلیل های بخش مهمی از بازار و
مردم به نوعی از طریق اتاق های فکر و رســانه های خارج از
مرزها مدیریتشود.
ح -محورچهارمکههماناعتمادوحمایتملیاست،اساس
ثباتاست .اگرمیزاناینحمایتواعتماددریکجامعهباال
باشد،تردیدینیستکهنهتنهامذاکراتنتیجهبخشخواهد
بودبلکهباوجودمشکالتعدیدهسیاسیواقتصادی،نتایج
بسیار مهمی نیز برای اقتصاد ملی در بر خواهد داشت .این
هدفمسلماباشعارتحققنمییابد.مردمبایداحساسکنند
کهخواستههایشانونیازهایشاننمایندگیمیشود.
کوتاه ســخن این که ،نیل بــه موفقیت در حفــظ منافع ملی
و حتــی منافــع اشــخاص و شــرکت هــا در گــرو مطالعــات،
وقت شناسی ،بستر سازی و همکاری و هماهنگی بین تمام
ارکان قید شــده اســت .در غیر این صورت ورود به مذاکرات
نتایج مطلوبی در برنخواهد داشــت در حالی که طرف های
مقابل ،رســانه ها و اتاق های فکر آنان نیز بیشتر از قبل تمام
تالشخویشرابرایبهدستآوردنمنافع حداکثریحتی
درپشتمیزمذاکرهبهکارخواهندگرفت.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت تبیین کردند:
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

به جز موارد معدودی همچون آمریکا ،روابط با شرق و غرب باید هرچه بیشتر تقویت شود
رهبــر معظم انقالب اســامی صبح دیروز در نشســتی که
با دعوت ایشــان از رئیسجمهــور و اعضــای هیئت دولت
برگزار شد ،با تأکید بر توانایی کشور برای عبور از مشکالت
اقتصادی با برخورداری از روحی ه انقالبی و مجاهدت ،کار
روزی مسئوالن و همکاری و همراهی آحاد
و تالش شبانه
ِ
مردم ،چهار الزام و هشت توصیه برای برون رفت کشور از
چالش های اقتصادی را بیان کردند.
▪مدیران دولتی با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت
مضاعف عمل کنند

حضرت آیــتا ...خامنــهای در این جلســه ،شــرط اصلی
موفقیت در همه عرصهها را برخــورداری از «روحیه قوی،
انگیزه ،شجاعت و عزم راســخ» دانســتند و افزودند :همه
مدیران دولتی باید در مقابل مشکالت با تحرک بیشتر و با
احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقالب اســامی ،تیــم اقتصــادی دولــت را میاندار
و محــور اصلــی کار و تحــرک در کشــور خواندنــد و همــه
دستگاهها را به هماهنگی با آن فراخواندند.
▪شرط دیگر غلبه بر تنگناها ارسال تصویری مقتدر
از دولت است

ایشــان شــرط دیگر غلبه بــر تنگناهــا را ارســال تصویری
مقتــدر از دولت برشــمردند و افزودنــد :تصویــر دولت در
چشم مردم باید تصویری توانا ،کارآمد و تالشگر باشد ،زیرا
نفس تالشــگری برای مردم جذاب و امیدوارکننده است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین صداوسیما و دستگاههای
تبلیغاتی را به انتقال تصویر درست از اقدامات دولت توصیه
کردند و افزودند :البته بیان انتقادهای منطقی اشــکالی
ندارد ،ضمن این که بخش عمدهای از تصویرسازی درست
از دولت وابسته به عملکرد مسئوالن است ،یعنی مسئوالن
باید به میان مــردم ،کارگران و صنایع برونــد و از نزدیک با
آنها ارتباط برقرار کنند.
▪نشان دادن اقتدار در مقابل آمریکا باید به هنگام،
صریح و قاطع باشد

حضــرت آیــتا ...خامنــهای بــا مقتدرانه توصیــف کردن
مواضع رئیسجمهور کشــورمان در اروپا افزودند :نشــان
دادن اقتدار در مقابل بیگانگان بهویژه آمریکاییها امری
الزم اســت و این کار باید به هنــگام ،صریــح و قاطع انجام
شود.
▪اقتصاد کشور به مذاکرات برجام اروپایی گره نخورد

«دنبــال کــردن جــدی کارهــا بــا اســتفاده از امکانــات و
تواناییهای کشور» ســفارش دیگر رهبر انقالب اسالمی
به مسئوالن بود .ایشان افزودند :البته طرفهای اروپایی
موظف اند تضمینهای الزم را درخصــوص برجام بدهند
امــا نباید اقتصاد کشــور به ایــن موضوع گــره زده و معطل
آن شود.
حضــرت آیــتا ...خامنهای بــا تأکید بــر «لزوم گســترش
روزافزون دیپلماسی و ارتباطات خارجی» ،افزودند :بهجز
موارد معدودی همچون آمریکا ،روابط کشور با شرق و غرب
باید هرچه بیشتر تقویت شود و تحرک عملیاتی و هدفمند
دیپلماسی افزایش یابد.
▪نقشه راه تهیه شود ،مردم و فعاالن اقتصادی تکلیف
خود را خواهند دانست

رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه به بیــان چنــد توصیه و
راهــکار بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی پرداختنــد.
ایشــان تهیه «نقشــه راه اقتصاد باثبات» را الزم دانســتند
و افزودنــد :اگــر نقشــه راه اقتصــاد تهیــه شــود ،مــردم و
فعــاالن اقتصــادی تکلیــف خــود را خواهنــد دانســت و با
احســاس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.
«تقویت بخــش خصوصــی» و «ضــرورت برخــورد قاطع با
متخلفان» دو توصیه دیگر حضرت آیتا ...خامنهای بود.

▪تاکید بر برخورد با تخلفات ارز و سکه و واردات
خودرو

ایشــان در همین زمینه بــه نمونههایــی از تخلفات برخی
دســتگاهها و افــراد در مســائل اخیــر ســکه و ارز اشــاره و
تأکید کردند :باید با متخلفان در هر ســطحی که هستند،
برخورد شــود.رهبر انقالب اســامی دســتور روز گذشته
رئیسجمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را
خوب خواندند و افزودند :البته این دستورها باید پیگیری
شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
▪جلوی تخلفات آشکار در استفاده از ارز دولتی گرفته
شود

ایشان «اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادالت مالی برای
جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشــویی» را
ضروری دانستند و با اشاره به برخی تخلفات انجامشده در
اســتفاده از ارز دولتی گفتند :باید با سامانههای مربوط یا
مقررات قانونی جلوی چنین تخلفات آشکاری گرفته شود.
«جدی گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی»« ،اقدام به
هنگام و عالج واقعه قبل از وقوع» و «مبارز ه واقعی با فساد»
محورهای بعدی مورد تأکید رهبر انقالب اسالمی در این
نشست بود.
▪ابتدا با فساد برخورد و سپس اطالع رسانی کنید

ایشــان با تأکید بر این کــه در مبارزه با مفاســد ابتــدا باید
با فســاد و عنصــر متخلف برخورد و ســپس بهطور شــفاف
اطالعرسانی شود ،گفتند :البته مسئله برخورد با مفاسد
در وهله اول به عهده مسئوالن دستگاههاست و پس از آن
باید موضوع به قوه قضاییه واگذار شود.
زدن رودرروی مسئوالن
حضرت آیتا ...خامنهای« ،حرف ِ
با مــردم و بیــان شــرایط» را الزم دانســتند و خاطرنشــان
کردند :مشکالت را با مردم در میان بگذارید و ضمن ارائه
اقدامات خود ،نقشــه دشــمن را برای آنهــا تبیین کنید.
ایشــان در پایان گفتند :جد ًا معتقدم دولت به شرط انجام
ِ
اقدامــات الزم ،خواهد توانســت بر مشــکالت فائــق آید و
توطئههای آمریکا را ناکام بگذارد.
▪رئیس جمهور :برخی مسائل همچون اشکاالت نظام
بانکی و نقدینگی ،ارتباطی با تحریم ندارد

در این جلسه ،آقای روحانی رئیسجمهور خطاب به رهبر
انقالب اسالمی گفت :همه تالش خود را به کار میبندیم
تا نکاتی را که بیان فرمودید ،عملیاتی و اجرایی کنیم.
رئیسجمهور با اشــاره به تالش دشــمن برای نگران کردن
مردم از آینده و ایجاد انتظارات تورمــی ،افزود :با وجود همه
تالشهــای روانی و اقتصادی دشــمنان ایــران ،درآمدهای
ارزی و ریالــی کشــور در ســه ماه ه اول امســال بیش از ســه
ماهــ ه اول ســال قبــل بــوده و در بخــش عمرانــی  ۲۲برابر
ســال قبــل اعتبــارات الزم تخصیص و تأمین شــده اســت.
آقــای روحانی بــا تأکید بــر این کــه برخی مســائل همچون
اشــکاالت نظــام بانکــی و نقدینگــی ،ارتباطــی بــا تحریم و
فشــارهای خارجی ندارد و از گذشــته وجود داشــته است،
به برنامــ ه دولت برای حل این مســائل اشــاره کــرد و گفت:
حــل ایــن مســائل جــزو دســتورکارهای اساســی شــورای
عالی هماهنگی اقتصادی و ســتاد اقتصادی دولت اســت.
رئیسجمهورهمچنینهماهنگیکاملقواودستگاههابرای
خنثیکردنتوطئههایآمریکاییهاراضروریدانست.
در همین حــال هیئت دولــت با تشــکر از بیانــات صریح و
امیدبخــش رهبــر معظــم انقــاب اســامی در حمایت از
دولت و ارزیابــی دقیق معظملــه از توانایــی خدمتگزاران
دولــت در کنار مردم عزیــز برای حل مشــکالت اقتصادی
کشــور ،تاکید کرد که «اعضای دولت و همه خادمان ملت
در خانواده بزرگ دستگاه اجرایی با عزم و جدیت آمادگی
دارند که تمام توان خود را برای حل مشکالت مردم ،ادامه
مسیر رشد و آرامش اقتصادی کشور و ناکام گذاردن تالش
دشمنان به کار گیرند».

پاسخ روحانی به نامه وزیر ورزش درباره حضور بانوان
در ورزشگاه آزادی
رئیس جمهور پاسخ نامه وزیر ورزش و جوانان درخصوص
حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازیهای
تیم ملی ایران در جام جهانی  ۲۰۱۸را داد.
به گزارش خبرگــزاری تســنیم و به نقــل از پایــگاه خبری
وزارت ورزش و جوانــان  ،در بخشــی از گــزارش مســعود
ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانــان به رئیــس جمهور آمده
است :
«بــرای اولیــن بــار پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب
اســامی  ،خانــواده ها بــرای تماشــای دیــدار تیــم ملی
فوتبال ایران با رقبای خود در جام جهانی روسیه 2018
از طریق نمایشــگر بزرگ با حفظ شئونات و رعایت ارزش
های اسالمی در ورزشــگاه آزادی حضور یافتند و این امر
نه تنها با استقبال گسترده ای مواجه شــد  ،بلکه با ایجاد

فضای شور و نشاط در میان جوانان و خانواده ها  ،بازتاب
اجتماعی بســیار مناســبی نیز در داخل و خارج از کشور
دربرداشت».
در ادامه گزارش وزیــر ورزش و جوانان به حســن روحانی
آمده اســت« :این امــر مهم با حمایــت هــای حضرتعالی و
زحمات دکتر واعظی ریاست محترم دفتر رئیس جمهور،
وزیر محترم کشــور ،وزیــر محترم اطالعــات ،فرماندهی و
پرسنل محترم نیروی انتظامی و استاندار محترم تهران و
سایر دست اندرکاران بدون حاشیه و مطلوب خانواده ها در
ورزشگاه ها به ویژه مجموعه ورزشی آزادی امکان پذیر شد
و صمیمانه از همه قدردانی و تشکر می کنم».
روحانی در پاســخ نامه سلطانیفر نوشــت« :این حضور به
نحو مناسب و با همکاری وزارت کشور ادامه یابد».

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• در عنفوان جوانی روزی از پسر عموی پــدرم که
روحانی بود پرسیدم :چرا وضع معیشتی قشر طلبه
خیلی فقیرانه است؟ ایشان گفت :تا مجبور شوند برای
تبلیغ دین اسالم مبادرت کنند .گفت وگوی آیت ا...
احمد جنتی را هم که خواندم دیدم ایشان هنوز روی
موکت زندگی می کند و به قول خودش  ،طلبه با موکت
زندگی می کند و با موکت از دنیا می رود.
••بــرخــورد با فساد خــودرویــی! خواهشمندیم اگر
زخم ملت را درمان نمی کنید لطف کنید بر آن نمک
نپاشید!
••دولت اگر بتواند فقط وزن نان را که بیشتر نانوایی
ها کم فروشی می کنند کنترل کند و نان مثل قدیم
کیلویی به مــردم عرضه شود مشکل قیمت نان هم
رفع خواهد شد و نانوا هم مجبور نخواهد بود به خاطر
هزینه های اجاره و دیگر مسائل ایمان خود را بسوزاند
تا بتواند هزینه های جانبی را تامین کند.
••گزارش شما کامال دروغ و کذب محض است تمام
مردم دارند از تلگرام با فیلترشکن استفاده می کنند.
ضمنا دروغ رایگان بودن اینترنت سروش هم درآمده.
••از شمال به سمت مشهد می آمدم .آزادشهر را که
رد کنی تابلو زده زائرسرای امام هشتم .دیر وقت بود
گفتیم همین جا بخوابیم .رفتیم داخل گفتند ورودی
 15هزار تومان .فقط دو عدد سرویس بهداشتی کثیف
داشت .گفتم من پول ندارم .نگهبان گفت که مسافرت
نمی رفتی!
••موسسه کاسپین از اول تیرماه به مشتریانش پول
نمی دهد .می گویند بانک مرکزی حساب هایمان را
شارژ نمی کند.
••پنج شنبه  21تیر تصاویر تعداد تشییع کنندگان یک
نویسنده و یک شرور را چاپ کرده بودید .این مسئله
دقیق نشان مــی دهــد نویسندگان و اهــل فرهنگ
برایشان مرگ همکار چندان مهم نیست که روال
عادی زندگی شان را حتی برای ساعاتی به احترام
اهل قلم برهم بزنند ،اما دوستان و آشنایان آن شرور
برایشان همدردی مهم و یک مرام است .آری انزوای
روشنفکران جزای دوری از عامه مردم است.
••خدایا ما را محجوب به حیا و عفاف کن!
••مجموع کاربران تلگرام قبل از فیلترینگ  40میلیون
نفر بوده یک شنبه در صفحه  12مرکز افکارسنجی
گفته  45درصد کاربران بعد از فیلترینگ از تلگرام
استفاده نمی کنند یعنی تقریبا  20میلیون نفر
استفاده نمی کنند .باز در همان صفحه دادستانی
گفته بیش از  30میلیون نفر فیلترینگ را دور زدند.
این آمارها را حداقل باهم هماهنگ کنید!

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

••دســت صــدا وسیما درد نکند وخسته نباشند که
تمامی بازی های جام جهانی را پوشش دادند.
••آقای ربیعی و مسئوالن تامین اجتماعی اگر به فکر
سفره خالی مستمری بگیران هستند مابه التفاوت دو
ماه حقوق شان را واریز کنند.
••اداره تــعــزیــرات و امــاکــن مــحــتــرم درخــصــوص
کالهبرداری های استودیوهای عکاسی فکری بکنید.
چرا شکایت ها سرانجامی ندارد؟ حکم صادر شده ولی
مسئول استودیو را نمی شود پیدا کرد .حدود دو سال و
نیم از مراسم من گذشته استودیو فیلم عروسی مرا پاک
کرده .نه هزینه را برگردانده نه هاردی را که از ما گرفته
و نه جریمه تعزیرات را .چرا یک نفر این طور به راحتی
نقض قانون می کند و پاسخ گو نیست؟
••یکی از هموطنانمان پیامک زده و گفته بود :برای
حل مشکل مصرف زیاد برق ،کارمندان ادارات در
این هوای گرم کت نپوشند .ایشان با این راهکارشان
چه آسان و بدون خرج و هزینه مشکل برق مملکت را
فوری حل کردند .چرا این فکر به ذهن ما و مسئوالن
مان نرسید؟!
••خراسان عزیز به مسئوالن بگویید کمبود آب را گردن
مردم نیندازند .اگر می توانند جلوی کشاورزی غرق
آبی را بگیرند .فقط  6درصد آب کشور توسط مردم
مصرف می شود.
••رفتم اداره ثبت تمام چراغ ها و کولرها روشن بود و
مراجعه کننده به اندازه انگشتان یک دست!
••معموال بــا افــزایــش مصرف آب و بــرق باید دولــت
کارهای زیربنایی انجام و بهره وری را افزایش دهد
تا در اوج مصرف مردم دچار مشکل نشوند .به همان
نسبت احداث نیروگاه ها ،سدها و کارهای زیربنایی را
انجام دهد .چندین سال است که احداث برخی پروژه
ها در حد یک تابلو باقی مانده مثال احداث نیروگاه
 500مگاواتی تربت حیدریه.
••چرا نان اکثر نانوایی ها در کوتاه ترین زمان خارج از
فریزر یخچال کهنه و بیات و غیرقابل خوردن می شود؟
••این که ایرانی ها پرونده پزشکی داشته باشند خیلی
خوب است اما این جزو حقوق بیمار است که میزان
دسترسی هر ارائه کننده و پزشکی مشخص شود و این
دسترسی فقط در زمان حضورش امکان پذیر باشد.
••هزینه های قوه قضاییه از در ورودی دادگستری
شروع می شود اگر ثنا نداشته باشی حق ورود نداری!
برای ثبت نام ثنا هم مبلغ  10000تومان دریافت
می شود! برای هر شکواییه یا دادخواست هم مبالغ
باالیی از  100هزار تومان به باال باید پرداخت کنی!
این مصداق ضرب المثلی است که اگر برای ما نانی

نمابر05137009129 :

نداشت برای بقیه آب داشت!
••پخش بازی فینال ومراسم اهدای جام از شبکه 3
عالی بود واین که سانسور صورت نگرفت جای تقدیر
وتشکر دارد.
••به آقایی که گفته اند به چمن ها آب ندهید بفرمایید
اگر می توانی زنده بمانی به خاطر وجود همین چمن
هاست .نباید فقط جلوی بینی خود را ببینیم.
••فاتح واقعی جام جهانی ایسلند است زیرا به جای این
که بودجه میلیاردی را فقط به  12نفر بدهد تا توپی از
دروازه رد کنند ،آن را صرف تشویق ورزش و آموزش
همگانی جوانان کــرد و حــاال  99.99درصــدش با
سوادند حتی چند دکتر و یک نویسنده در تیم حضور
دارند و جرم و اعتیاد به صفر رسیده است.
••به کسی که از پشت میز برای یک شهر تصمیم می
گیرد؛ شما می دانی با جمع کردن کافه ها  3000تا
بدبخت را بدبخت تر کرده ای؟! به خدا از بیکاری زنم
رفت و لوازم و وسایل ام را به کوچه ریختند.
••سوداگری عمیق چیه؟ چرا شعر می گید؟ افزایش
قیمت مسکن به خاطر افزایش قیمت مصالح اتفاق
افتاد یعنی سیمان و آهن که دولتی است .پس باعث و
بانی آن دولت است نه سوداگری عمیق و !...
••رسانه ملی وظیفه دارد بــرای تولید و اشتغال و
حمایت از کـــاالی داخــلــی ،بــرنــامــه هــای علمی،
تحقیقاتی و مقاومتی پخش کند تا این روح را در مردم
بدمد و برای روحیه مردم برنامه مفرح نشان دهد و از
برنامه های بی محتوا که باعث یاس مردم می شود
جلوگیری کند .جامعه صرفا خنده نیست ،خیلی
برنامه های دیگر است که پخش شود ،آینده کشور را
تضمین می کند.
••این قدر بازیکنان فوتبال را بزرگ نکنید این ها در حد
پول میلیاردی نیستند.
••ملت شریف و فهیم ایــران که در بدترین شرایط
جنگی و اقتصادی و وابستگی شدید به خارج در سال
های جنگ تحمیلی دشمنان را به زانو درآورد و حاال
که ایران قدرتمند است و خودکفا در همه زمینه ها
هستیم با مدیریت و وحدت مسئوالن و حذف مفسدان
اقتصادی و اداری و همراهی ملت دالور یقینا دشمنان
شکست خواهند خورد.
••آقای فغانی نشان داد نماینده شایسته وبه حق ایران
در جام جهانی است .
••شهرداری محترم لطفا به وضعیت خیابان های شهر
رسیدگی کنید بعضی خیابان ها وصله پینه است
جلوبندی ماشین مان خراب شده از بس توی این چاله
چوله ها افتاده.





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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قرارداددالری،رئیسجمهورفینالیستوتخممرغپزوناهواز!

18.8

تخممرغ پزون در گرمای  50درجه
گــــزارش خــبــرنــگــار اخــبــار
شبکه یک درباره پخته شدن
تخم مرغ در گرمای آفتاب
اهـــواز وقــتــی آن را داخــل
ماهیتابه میشکنند ،خیلی
زود در فضای مجازی و در قالب ویدئو منتشر و
دست به دست شد .کاربری با انتشار این ویدئو
نوشت« :گرما با تخم مرغ این کار رو میکنه ،با
مردم خوزستان چکار میکنه! واقعا دردناکه».
کاربری هم نوشت« :این مسئله جدیدی نیست.
مردم خوزستان و جنوب کشور همیشه با پدیده
گرما دست و پنجه نرم میکنن .امسال هم که دیگه
تابستون از هر سال گرمتره .خدا صبرشون بده».

4.1

ماجراهای رئیس جمهور فینالیست کرواسی
رئیسجمهورکرواسیکهدرطولجامجهانیفوتبال
در روسیه بارها با حضوردر ورزشگاه و محل تمرینات
تیم ملی کشورش سوژه رسانهها شده بود ،اینبار با
حضور در بخش اکونومی پرواز و نشستن در کنار مردم
عادی برای سفر به مسکو و تماشای فینال جام جهانی
ســوژه داغ عکاسان شد .کاربری نوشت« :چه حس
باحالی داره این مردمی بودن و دور از محافظ و جار و
جنجال بودن ».کاربری هم نوشت« :کشور کرواسی با
چهارمیلیونجمعیتکشورکوچیکیهکهدارهبهرویای
بزرگ جام جهانی میرسه ،رئیس جمهورشم جوگیر
شــده ».کاربری هم نوشت« :سیاستمداران همواره
شریکبردملتهاهستندولیسیاستمداریشایسته
تکریم است که در شکستها شریک مردم و در کنار
شهروندانبماند».

15.6

چراغ سبز ناجا به کیروش
سخنگوی ناجا در تازهترین اظهاراتش در خصوص
سربازیملیپوشاناعالمکردکهکیروشهروقت
بخواهد میتواند ملیپوشان را از کشور خارج کند.
صحبتی که البته واکنشهای موافقان و مخالفان
سرمربی پرتغالی تیم ملی را در پی داشت .کاربری
نوشت«:خوبهبازیکیحرفاینبندهخداروفهمید.
به خــدا اگــه ک ـیروش جــوش بازیکنای سرباز رو
میزنه واسه موفقیت تیم ملی فوتبال کشورمون
و شادی دل مردمه ».کاربری هم با بیان جمالتی
انتقادی نوشت« :کم مونده بود ناجا هم بره زیر چتر
کیروش! اصال من نمیفهمم چرا باید سخنگوی
ناجا مستقیما به کیروش بگه :چشم قربان!»

22.5

33.2

قرارداددالریملیپوشاندرباشگاههایایرانی!
روز گذشته خبری در فضای مجازی ،بحث داغ
کاربران ورزشدوست شد .خبر کوتاه بود و عجیب:
«برخی از ملیپوشان تیم ملی از باشگاههایشان
خواستند تا قــرارداد آنها را بر اساس دالر و نرخ
روز آن ببندند»! خبری که واکنشهای زیادی را
به همراه داشت .کاربری در این باره نوشت« :این
کار اوج نامردیه .چون وضعیت دالر رو میدونن
میگن اگه باشگاه میخواد نریم خارج کشور باید
به ما دالری پول بده! پس کجاست اون عشق به
پیراهنی که ازش دم میزنن؟!» کاربری هم نوشت:
«چه اشکالی داره؟ امثال وحید امیری ،بیرانوند و
مجید حسینی حقشونه .چرا باید بمونن تو ایران
و نرن خــارج؟ آیا جز انگیزه مالی چیزی میتونه
اونا رو تو لیگ ایران نگه داره؟ به نظر من عشق به
پیراهن و این حرفا دورهاش گذشته».

7.4

خیابانانسانیتتبریز؛ترندشبکههایاجتماعی
خیابان رسالت در شهر تبریز به خیابان انسانیت و
مهربانی تبدیل شده است .بر اساس ادعای برخی
کاربران فضای مجازی در قسمتی از این خیابان
هر شب مــردم بستههای خوراکی و اقــام را قرار
میدهند تا افراد نیازمند نیمه شب بیایند و آنها
را بردارند .کاربری در خصوص این اقدام نوشت:
«انسان بودن سخت است اما لذت دارد .دمتون
گرم ».کاربری هم نوشت« :کاش هر روز اخباری
از این دست بشنویم .اخباری که حکایت از وجود
آدمهایی در جامعهمان دارد که هنوز هم مهربانی
دردلدارند».

بــازگــشــت صـــدا و ســیــمــایــی بــه تــلــگــرام و
حاشیههایش
بــرخــی کــاربــران فــضــای مــجــازی روز گذشته
مدعی شدند که دو ماه بعد از اعالم صدا و سیما و
دستورالعمل به تمامی بخشها مبنی بر انتقال
کانالهایشان از پیام رسان تلگرام به پیام رسان
سروش ،چند روزی است که برخی از بخشهای
مربوطبهصداوسیمادوبارهبهتلگرامبازگشتهاند.
کاربری در این خصوص نوشت« :جام جم آنالین
دوباره کانالش در تلگرام رو فعال کرده .من واقعا
معنی این سیاست دوگانه رو نمیفهمم .چرا صدا
و سیما به مردم میگه به سروش برن ولی خودش
دوبــاره به تلگرام برگشته ».کاربری هم نوشت:
«مشکل زیرساختهای سروشه که جوابگو
نیستوخوددوستانهماینمسئلهروفهمیدند».
کاربریهمتاکیدکرد«:صداوسیمابایدتواناییاین
رو داشته باشه که الاقلسرورهای سروش رو برای
کانالهایخودشزیرچترحمایتشقراربده».
CMYK

