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ما و فیک نیوزها

اگرخبرخوانحرفهایهمنباشیدکافیاستکاربریکتلفن
همراه هوشــمند باشــید ،تا روزانه با دهها خبر درست و غلط
در صفحه گوشــیتان مواجه شــوید .با گســترش شبکههای
اجتماعی ،عرصههای عمومی برای گفتوگو هم تکثیر شده
اســت .مردم دغدغه ها و دیــدگاه های خــود را بــا دیگران به
اشتراکمیگذارنداماالبهالیایناظهارنظرهاگاهیشایعات
و خبرهای نادرست هم پخش می شوند .اگر در گذشته اخبار
و شایعات با ســرعت پچ پچ کردن و به صورت نفر به نفر منتشر
می شد ،امروز سرعت آن به یک کلیک کردن در مقیاس چند
میلیونرسیدهاست.حتیاگراهلفضایمجازیهمنباشید
،طنین خبرهــا و شــایعات ،در فضــای حقیقی هــم به گوش
شما رسیده اســت .از «دســتگیری آقازاده ای با شمش های
طال» و «مجری اختالس گــر» گرفته تا شــایعات برای تطهیر
قاتل جانی حادثه خیابان پاسداران؛ فرقی نمی کند در همه
حوزه ها می توان این دست اخبار را دید .البته رواج خبرهای
غیرواقعی( )Fake Newsتنها منحصر به کشــور ما نیســت و
در سراســر دنیا به عنوان یک معضل مطرح اســت .براســاس
نظرسنجی اخیر موسسه گالوپ 73درصد از آمریکایی ها از
انتشاراخبارجعلیدررسانههایاجتماعینگرانهستند.به
تازگی هم شرکت واتس آپ(از اپلیکیشن های برجسته پیام
رســان) از اتخاذ سیاســت های جدیدی برای مقابله با اخبار
دروغین خبر داده بود .اما پدیده انتشــار خبرهای جعلی ،در
کشور ما با دیگر کشورها کمی متفاوت است .ترویج شایعات
و اخبار فیک اگر در برخی کشورها تنها یک پدیده فرهنگی و
اجتماعیاست،درکشورماعالوهبراین،بهدلیلبرنامهریزی
های رسمی دشمنان ،بخشــی از یک پروژه سیاسی ،امنیتی
و یک جنــگ واقعی روانی هم هســت .روز گذشــته در خبرها
آمدهبودکهچندمقاممطلعآمریکاییدرگفتوگوبارویترزاز
تشکیلکمپینیبرایانتقالموجیازاطالعاتاغراقشدهو
متناقض برای اثرگذاری بر افکارعمومی کشورمان خبر داده
بودند .این گزارش رســم ًا وزیر امــور خارجه و مشــاور امنیت
ملیکاخسفیدرابهعنوانحامیانومجریاناینطرحمعرفی
کرد .چند روز پیش هم پایگاه خبری المانیتور در گزارشی با
اشاره به استراتژی جدید ترامپ برای فشــار به ایران از اتخاذ
تصمیــم های جدیــدی بــرای حمایــت از برخی رســانه های
فارســی زبان خبر داده بود .در این گزارش بــه صراحت آمده
است که دولت آمریکا مشخص ًا برای دو رســانه «رادیو فردا» و
«صدای آمریکا» به ترتیب  6.2و  12.2میلیون دالر از کنگره
این کشــور تقاضای بودجه کرده اســت .به تازگــی هم اعالم
شد که دستگاه تبلیغاتی عربســتان طی قراردادی با روزنامه
انگلیسیایندیپندنت،قصدداردپایگاهخبریفارسیزبانش
را با جامعه هدف ایران راه اندازی کند .البته این برنامه ریزی
ها تازگی ندارد .از ابتدای پیروزی انقالب با قطع شدن دست
زیاده خواه آمریکا و متحدانش از منابع انرژی ایران ،هرســاله
آنان در قالب پروژه های مختلف از بنگاه های خبرپراکنی هم
سوباخودحمایتمالیمیکنند.بگذریم،ازدشمنتوقعیجز
دشمنینمیروداماراهبردمابرایمقابلهبادورتازهعملیات
روانی گسترده دشمنان چیست؟ برای مقابله با برنامه ریزی
دشمن باید زمینه های شــکل گیری این شایعات را شناخت
و با آن مقابله کرد .عالوه بر «اهمیت موضــوع»« ،ابهام و تعدد
روایت»«،تأخیردراطالعرسانی»«،نداشتنارزیابیصحیح»
و «بی اعتمادی به منابع و مراجع رسمی» از جمله زمینه های
ترویجشایعهدریکجامعهاست.برایمقابلهبا«فیکنیوزها»
بایدبسترهایرشدآنهاراازبینبردیاکمکرد.اگرجامعهدر
موضوعی دچار ابهام و سؤال شده اســت« ،تبیین مستدل» و
«روشنگریصادقانهوبههنگام»مهمترینراهبردجلوگیریاز
رشدشایعاتاست.دراینزمینهباراصلیبردوشصداوسیما،
رسانه ها و مطبوعات است .به عنوان مثال اگر «بی.بی.سی»
مستندی یک ســویه و مغرضانه درباره قطعنامه و پایان جنگ
تولیدمیکند،چراصداوسیمابااتخاذراهبرد«روشنگری»آن
رابهسرعتنقدوبررسینمیکند؟اتفاق ًابراساسافکارسنجی
هایصورتگرفتهدرکشور،اعتمادمردمبهاخبارصداوسیما
نسبتبهسایرمنابعاطالعرسانیبیشتراستواینیکمزیت
مهم در رقابت با رســانه های بیگانه اســت .نتایج یک تحقیق
که در شــماره 40فصلنامه فرهنگ و ارتباطات منتشــر شده
است ،نشــان می دهد که62درصد مردم در صورت مواجهه
با اخبار متناقض ،رســانه ملی را برای آگاهــی از اخبار واقعی
انتخابمیکنندو80درصدهمصداوسیماراقابلاطمینان
ترازپیامرسانهایموبایلیمیدانند.بههمیندلیلرسالت
این نهاد برای جلب بیشــتر اعتماد عمومی و پاســخ گویی به
شبهات و شــایعات بسیار ســنگین تر و خطیرتر از سایر رسانه
هاست.البتهنتایجاینتحقیقهمچنیننشانمیدهدبیش
از 94درصد مردم ســرعت انتقال خبر در رســانه ملی را کم و
خیلیکمارزیابیکردهاندکهدراینحوزهعنصرتعیینکننده
ای است.بدیهی اســت وجود فضای باز و آزاد بحث و مباحثه
دیدگاه ها و سلیقه های مختلف در رسانه ملی البته با رعایت
چارچوب ها تا حد زیادی می تواند رجوع مخاطبان به رسانه
هایبیگانهبرایدریافتخبروتحلیلراکاهشدهد.درکنار
مسئولیت رسانه ها ،شخصیت ها و نهادها هم در برابر هجمه
هایبیگانهبایداحساسمسئولیتکنندوبرایاطالعرسانی
دقیق و موضع گیری در برابر هجمه ها و خبرســازی ها اقدام
کنند .اما متأســفانه گاهی برخی از دستگاه ها بدون توجه به
ســؤاالت موجود در افکارعمومی یا با تأخیر زیــاد عم ً
ال اجازه
رشد و پرورش قارچ های سمی شــایعه در اذهان را فراهم می
کنند .مثال واضح آن همین دو روز قبل اتفاق افتاد .در حالی
کهعکسیازجلسهرأیگیریمجمعتشخیصمصلحتنظام
دربارهبازگشتسپنتانیکناممنتشرشدوباتوجهبهترکیبرأی
دهندگان تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی در فضای مجازی
و حتی رسانه های خارجی روی آن صورت گرفت ،مسئوالن
مجمع و شــورای نگهبان با تأخیری24ســاعته اعالم کردند
که این عکــس ربطی بــه آن رأی گیری ندارد .آیــا این توضیح
دیرهنگام می تواند آثار آن همه تحلیل ها و تفســیرهای بعض ًا
مغرضانهراازبینببرد؟بخشمهمدیگریازراهبردهایمقابله
باعملیاتروانیدشمنمربوطبهمردماست.آموزههایدینی
ما حکم می کند بدون استدالل و تحقیق یک خبر را نپذیریم:
«ای کسانی که ایمان آورده اید ،اگر فاسقی برای شما خبری
آورد بررسی و تحقیق کنید تا مبادا گروهی را به نادانی آسیب
رسانید ،آن گاه از کرده خود پشیمان گردید(».حجرات.)6:
براساسحکمدینوعقل،درمواجههباهرخبربایداستداللو
سنددرخواستکردواگرتواناییتشخیصصحتوسقمخبر
رانداریمبهخبرهومتخصصمعتمدرجوعکنیم.برایناساس
«رسانهها»«،نهادهاوشخصیتهایمسئول»و«افکارعمومی»
در برابر برنامه ریزی جدید دشمن که با هدف ضربه زدن ملت
ایراندنبالمیشود،مسئولیتویژهخودرادارند.
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جلوه ای جدید از عواقب دالر  4200تومانی:

از قاچاق محصوالت پلیمری تا صادرات  pvcبه اسم نمک

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

مهدوی :دالالن پت را  6800می خرند 16 ،هزار می فروشند

دبیرکل انجمن صنفــی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی
با اشــاره به افزایش حدود ســه میلیون تنــی تقاضا برای
محصوالت پلیمری در بورس در چهار ماه نخست امسال
از قاچاق گسترده محصوالت پس از خرید آن ها از بورس
با دالر  4200تومانی خبر داد و گفــت :در برخی مرزها
 PVCرا به اسم نمک صادر میکنند.
به گزارش فارس ،احمــد مهدوی دیروز در یک نشســت
خبــری بــا اشــاره بــه افزایــش بیســابقه تقاضــا بــرای
محصــوالت پتروشــیمی و پلیمری در بــورس همزمان با
افزایش قیمت ارز در کشور ،گفت :این درحالی است که
در طول یک سال گذشته تاکنون ساخت و توسعه صنایع
تکمیلی پتروشــیمی در کشور دو برابر نشــده است .وی

با اعالم این که هم اکنون بخشــی از محصوالت پلیمری
خریداری شــده در بورس توســط دالالن و واســطه ها به
کشــورهای همجوار همچون ترکیه ،افغانســتان ،عراق
و  ...قاچــاق مــی شــود ،افــزود :دالالن محصــوالت را با
دالر  4200تومانی از بورس خریــداری می کنند و پس
از قاچاق بــه کشــورهای همســایه ارز حاصــل از قاچاق
محصوالت را  8000تومان در بازار داخلی می فروشند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با
یادآوری این که بــه دلیل نبود آزمایشــگاه های معتبر در
گمرکات مرزی برخی از محصوالت پتروشیمی همچون
 PVCرا به اســم نمک از کشــور قاچاق می کننــد ،تاکید
کرد :با وجــود این وقتی از ســاز و کار عرضــه محصوالت

پتروشــیمی در بــورس انتقــاد می کنیــم مــی گویند که
پتروشیمی ها قصد خروج از بورس را دارند.وی با اشاره
به افزایش قیمت پت به عنوان خوراک تولید انواع بطری
در کشور ،گفت :از ابتدای ســال قیمت یک کیلوگرم پت
به  13تا  16هزار تومان رســیده درحالی که دالالن این
محصول را با قیمــت  6800تومان از بــورس خریداری
می کنند.
بــه گــزارش تســنیم ،وی گفــت :دالالن  PETرا ۶۸۰۰
تومــان می خرند و تــا  ۱۶هزار تومــان در بــازار داخلی و
خارجی می فروشند و بعضا مصرف کننده واقعی که نیاز
به تأمین آن به عنوان ماده اولیه صنایع پایین دستی دارد،
دچار کمبود می شود.

مجمع تشخیص عکس منتسب به رای گیری درباره سپنتا را تکذیب کرد

ســخنگوی شــورای نگهبــان در یادداشــتی بــه انتشــار
تصویری از جلســه روز شنبه مجمع تشــخیص مصلحت
نظام که در آن ظاهرا همه اعضای مجمــع به جز آیت ا...
جنتی با مصوبه مجلس راجع به اصالح قانون شوراهای
اسالمی شهر و روستا موافق بوده اند واکنش نشان داد و
توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایســنا ،عبــاس کدخدایی در یادداشــت خود
با عنوان «یــک رأی ،یک خبر و یک عکــس البته بیربط»
نوشت  :روز شنبه مجمع دو دستور اختالفی بین مجلس
و شورای نگهبان را بررسی کرد.

دستور اول مربوط به طرح دو فوریتی مجلس در خصوص
تمدیــد مهلــت جــذب اعتبــارات تملــک داراییهــای
ســرمایهای و مالی سال  ۱۳۹۶کل کشــور بود و دستور
دوم مربــوط بــه مصوبــه مجلس راجــع به اصــاح قانون
شوراهای اســامی شهر و روســتا بود که دربرگیرنده دو
تبصــره بود .تبصــره اول حــذف و تبصــره دوم باقی ماند
که خبر آن نیز منتشــر شــد و البتــه در حیــن رایگیری
دســتور دوم مجمع عکسی گرفته نشــد .لیکن در برخی
رســانهها ایــن گونه مطرح شــد که عکس منتشــر شــده
مربوط به رایگیری دستور دوم بود .کدخدایی در پایان

این یادداشت تصریح کرد :خبر و رای درست بود لیکن
عکس بیربط! همچنین روابط عمومی مجمع تشخیص
مصلحــت در اطالعیــه ای ،بــا اشــاره بــه این که انتشــار
برخی تصاویر موجب گمانه زنی اشتباه رسانه ها درباره
موافقت و مخالفت اعضای این نهاد با طرح اصالح قانون
تشــکیالت ،وظایــف و انتخابات شــوراها و حضور اقلیت
های دینی در شوراهای اسالمی شهر و روستا شده است،
تصریــح کرد:هیچ یک از تصاویر منتشــر شــده مربوط به
رأی گیری برای اصالح قانون شــوراهای اســامی شهر
و روستا نیست.

الیحه  2فوریتی دولت برای تفکیک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
هیئت دولت با تفکیک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به دو وزارتخانه «رفــاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون»
موافقت کرد و آن را در قالــب الیحه دو فوریتی به مجلس
فرستاد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری،
در جلسه دیروز یک شنبه هیئت وزیران به ریاست حجت
االسالم حســن روحانی رئیس جمهور ،دولت با توجه به
ضرورت تمرکز بیشــتر بر اشــتغال و کارآفرینــی و تجهیز
کلیــه امکانــات و فرصتهای کشــور برای حل مشــکل

بیکاری توســط یک مدیریت واحــد و مســئول و نیز لزوم
احساس حمایت موثرتر از قشرهای نیازمند و آسیبپذیر
جامعه در برابــر تکانههای اقتصادی و تمرکز در ســامان
دهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور
در حــوزه رفــاه اجتماعی ،با پیشــنهاد ســازمان اداری و
اســتخدامی کشــور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی به دو وزارتخانــه «رفاه و تأمین اجتماعی»
و «کار و تعــاون» موافقــت کــرد و آن را در قالــب الیحه دو

فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شــورای اسالمی
فرســتاد.پیش از این مجلــس با تفکیــک وزارتخانه های
«صنعت ،معدن و تجارت»« ،راه و شهرســازی» و «ورزش
و جوانان» مخالفت کــرده بود.هیئت وزیران همچنین با
توجه به افزایش شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در
مناطق شهری ایران در ســال های  94تا  ،96با افزایش
 30درصــدی جریمه ها و ســایر حــد نصابهــای ریالی
تعیین شده در قانون امور گمرکی موافقت کرد.

واکنشمحسنرضاییبهاظهاراتواعظیدربارهالیحهپالرمو
هــادی محمدی -دبیــر مجمع تشــخیص مصلحــت نظام
در پاســخ به ســوال خراســان درباره اظهــارات رئیــس دفتر
رئیسجمهور مبنی بر ناپخته و عجوالنهبودن نامه ای که وی
از طرف آیت ا ...شــاهرودی در خصوص الیحه پالرمو به دبیر

شــورای نگهبان نوشــته  ،تصریح کرد :مجمــع در چارچوب
وظایف قانونی خــود عمل میکند و هیچ مصوبــهای را بدون
کارشناســی عمیق مورد بررســی قرار نمی دهیم .محســن
رضایی که عصر روز گذشــته در حاشیه مراسم ختم پدر سید

وحید حقانیان در مســجد نور تهران با خبرنگاران سخن می
گفت ،در پاســخ به ســوال دیگر خراســان درباره علت این که
این نامه «از طرف» امضا شــده نیز گفت  :این نامه را به عنوان
جانشینرئیسهیئتنظارتمجمعامضاکردم.





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

روزنامه خراسان
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روایت«شربتوکتک»فتحا...زادهوتبرئهعلیخانی؛متهمشدنرسانهملی!

18.8

تبرئه علیخانی ،متهم شدن رسانه ملی
پخش«حاالخورشید»بامحوریتپاسخدادنعلیخانی
بهاتهاماتواردهازسویروزنامهشرقمبنیبردریافت
هدیههای میلیاردی دو سلبریتی از موسسه مالی
اعتباری ثامنالحجج ،موجی از واکنشها را به همراه
داشت .کاربری نوشت« :این ناعادالنه است که صدا و
سیما تریبون رو برای دفاعیه در اختیار مجری خودش
قرار میده اما در موارد دیگه چنین تریبون میلیونی در
اختیار بسیاری از متهمان قرار نمیگیره .معتقدم این
رویهبایدبرایهمهباشه».کاربریهمنوشت«:دفاعیات
علیخانیمنطقیبودومنقانعشدماماهرگزنمیتونم
اینمشیجانبدارانهصداوسیماروقبولکنم».کاربری
همدردفاعازسیمانوشت«:طبیعیهوقتیبهعلیخانی
اتهامواردمیشهانگاربهسیمااتهامواردشدهواینحق
مدیرانسیماستکهازرسانهملیدفاعکنند».

4.1

روایت «شربت و کتک» فتحا ...زاده روی آنتن!
علی فتحا ...زاده مدیرعامل
اسبق باشگاه استقالل که
همیشه حرفهای جنجالی
به زبان م ـیآورد ،این بار در
برنامه «چهار سوی لیگ» در
شبکه خبر با بیان روایتی عجیب در فضای مجازی
سر و صدا به پا کــرد .وی گفت« :وزارت ورزش با
معترضان پرسپولیسی که جلوی وزارت تجمع
میکنند مهربان برخورد میکند .آ نها را داخل
میبرد و به آنها شیرینی میدهد ولی استقاللیها
را تحویل نیروی انتظامی میدهد! اگر این تبعیض
نیست پس اسمش چیست؟» کاربری در این باره
نوشت« :بعد میگن چرا میگیم وزیر پرسپولیسی!
اینم شاهد ».کاربری هم نوشت« :بــاز حــاج فتل
آمپرش زده باال .خوبه همه میدونن وزیر ورزش
استقاللیه».

حرفمردم



15.6

ادعای دادکان دامن عادل را گرفت
محمد دادکــان ،رئیس سابق فدراسیون فوتبال که
یکی از چهرههای معروف فوتبال کشور اســت در
تازهترین اظهاراتش به برخی مجریهای مشهور
ورزشی صدا و سیما انتقاد و اعالم کرده که آنها دالل
هستند و بازیکن جا به جا میکنند .صحبتهایی
که توجهات کاربران فضای مجازی را به سمت عادل
فردوسیپورجلبکرد.کاربریدراینبارهنوشت«:من
نمیفهممچراهرکیسنوسالشمیرهباالتوفوتبال
مایکنمورهتوهمبرشمیداره.انصافابهعادلچنین
اتهاماتینمیاد».کاربریهمنوشت«:فسادهمهفوتبال
ما رو گرفته .اونقدر که وقتی یکی از فساد بگه دیگه
باورموننمیشه.چونفوتبالماتوفسادغرقشده».

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

ایتا،

•• سهامدار شرکت پردیسبان هستم .چند سال قبل این
شرکت با تبلیغات گسترده رسانه ملی اقدام به جذب
سهامدار از کلیه شهرهای ایران کرد .سرمایه مردم
بیچاره را برای ساخت مجتمع به اصطالح تفریحی در
شهر آبیک قزوین جمع کرد و حدود چهار سال است
که پول مردم دست این از خدا بی خبران است و هیچ
اقدامی برای ساخت و ساز انجام نداده اند .با این که در
حبس به سر می برند حاضر به بازگرداندن مبالغ مردم
بی گناه نیستند .سهامداران مظلوم پردیسبان از طرق
مختلف اقدام کرده و متوسل به قوه قضاییه شده اند.
••بنده به عنوان یک معلم از وزیــر محترم آمــوزش و
پرورش درباره موضوع نیروی آزاد مدرسه غیر دولتی
تهران گالیه دارم زیرا که ایشان در دفاع از حیثیت
معلمان رسمی آموزش و پرورش و جایگاه آنان بین آحاد
مردم تبیین الزم به عمل نیاوردند.
••دادستان محترم مبلغ  15میلیون تومان در توس
فرزانگان سپرده داشتیم و در بانک قوامین بلوکه شده
چه کار کنیم؟
••از ابتدای دولت آقای روحانی سوء مدیریت بانک
مرکزی برکسی پوشیده نیست.
••مرگ بر گروهک تروریستی و تکفیری پژاک!
••در جایی مثل کــاخ سفید در حضور ترامپ برای
مدتی برق قطع می شود توقع داری در ایران برق قطع
نشود؟!
••لطفا پیگیری کنید چرا  6درصد به حقوق معلمان
اضافه شد؟ پس آن  14درصد کجا رفت؟ آیا مسئوالن
می دانند فقر چیست و می دانند معلمان با چه مشقتی
دارند زندگی می کنند؟
••االن هوا خوب شده و مردم منتظرند که دولت کنتور
ثبت تنفس هم روی کتف شان نصب کند.
••چرا بنگاه های امالک با نرخ اتحادیه عمل نمی کنند؟
بابت کمیسیون حداقل از هر طرف یک درصد به باال می
گیرند و رسید نمی دهند.
••از وزیر ارتباطات می خواهیم فکری برای این تبلیغات
بکنند .به محض این که شارژ می گیریم فقط یک تماس
می توانیم بگیریم بقیه آن هم حق تبلیغات می گیرد.
•• آقایان ترامپ و پوتین مشغول ورق بازی اند و هنگام
ضرورت کارت هایی را که ذخیره کرده اند رو می کنند
و به این ترتیب سرنوشت دیگر ممالک را رقم می زنند اما
خود هیچ گاه بازنده بازی نیستند.
••به نظر شما وقتی که افسر راهنمایی در جاده به علت
تخلفی که مرتکب شدم خودرو را نگه می دارد و جلوی
افسر راهنمایی کمربند را باز می کنم و پیاده می شوم
چرا عالوه بر جریمه تخلف جریمه کمربند را هم اضافه
می کند؟ به نظر شما این بی عدالتی چه حکمی دارد؟
••سریال شب عید کار سعید آقاخانی مانند دیگر سریال
های ساخته شده ایشان دیدنی و مفرح است .همین
طور سریال زیبای پدر کار بهرنگ توفیقی از شبکه دو
که موضوع خوبی دارد.
••اولویت گاز و برق با صنایع و کارخانجات باشد نه
چراغانی ها و لوسترهایی که از شیشه و در و دیوار
ساختمان ها و مغازه ها و مراکز خرید و  ...دیده می
شود و اگر حساب کنیم در شهرهای بزرگ چقدر هدر
رفت برق به خاطر همین هاست ،یا در گاز همین طور
که همگی زرق و برق الکی است .اگر به تولید و صنایع
هدایت شود ،می تواند باعث شکوفایی صنایع شود و در
نهایت به نفع مردم است ،یعنی صرفه جویی انجام شده
در نهایت به نفع خود ما مردم است که سبب اشتغال و
رونق تولید می شود.
••ضمن تشکر از صفحه حقوقی ،مطلب شما درباره
«چگونه می توان تقصیر یا اشتباه قاضی را پیگیری
کرد» ،ناقص بود.
••جناب آقای کورش شجاعی ،سرمایه کاسب جنس
است نه پول وقتی کاسب جنسی را که دو برابر شده
به قیمت قبل بفروشد با پولش باید نصف جنس قبل
را تهیه کند و این یعنی ضرر و سپردن نظارت به مردم
یعنی هرج و مرج! لطفا بدون کارشناسی نظر ندهید.
••برای خرابی تلفن با شماره  20117که تماس می
گیریم کسی پاسخ گو نیست فقط صداگذاری کرده
اند و دایم می گویند شماره یک را بگیرید یا دکمه  2را
بزنید.اگر بلد بودیم که سیم ها و کابل ها را خودمان
درست کنیم که الزم نبود زنگ بزنیم.
••تامین اجتماعی این برج هم تفاوت حقوق دو برج را
نداد .بانک ها جریمه ها را به ثانیه حساب می کنند ولی
این جا کسی نیست حساب کند.
•• چرا کسی به مسئله هرزگی برخی مردان کشورهای
دیگر بدون همراهی خانواده هایشان در شهرهای ما
رسیدگی نمی کند؟ مردم خودشان باید ورود کنند؟ کم
مشکل داریم در این وضعیت کسادی بازار!
••جالبه که هر چند روز یک بار از کشوری به عنوان
مقصد آقای کی روش نام برده می شود و هیچ کدام
عملی نمی شود .چون هیچ جا مثل ما باج بهش نمی
دن کجا از ایران بهتر برای ایشون!
••با این اوضــاع آب و برق ما شاهد هستیم بعضی از

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129:

همسایه ها از پشت کنتور برای کولر گازی هایشان
برق گرفته اند و از صبح تا شب روشنه .واقعا درسته؟ چه
کار کنیم اطالع بدهیم یا از بیت المال استفاده کنند؟
شماره ای نداریم.
•• تامین اجتماعی اگــر نمی خواهد اضافه حقوق
مستمری بگیران را بپردازد اعالم کند تا خاطرمان
راحت شود .فکر می کنیم صدقه داده ایم شاید هم
دریافتی مدیرانش کم است .این دو ماه گوشه ای از
خرج مدیران تامین می شود.
••دکتر  MRIنوشته بود .بردم بیمارستان امام رضا(ع)
گفتند تاریخ اش ابهام دارد معلوم نیست دکتر تاریخ
نسخه رو نوشته  97.4.40یا 97.4.30؟! میگم مگه
چهلم تیرماه هم داریم؟ میگه نه ولی باید بری تاریخ
نسخه رو اصالح کنی!
••مستمری بگیرم با چهار سر عائله و مستاجری و یک
آب باریکه حقوق ما را از  22به  27هر ماه تغییر دادند.
متاسفانه سی ام شد .مستمری ما واریز نشده هر ماه به
همین منوال است از کی قرض کنیم؟
••در الهیه مشاور امالک دارم مردم ما عجیب اند وقتی
خانه گران شد هجوم آوردنــد و خریدند االن که بازار
آرام شده خریدار خیلی کم شده ،طوری که سازندگان
متری 100هزار تومان از قیمت کم کردند ولی باز هم
خبری نیست!
••امسال که با بحران بی آبی روبه رو هستیم کسانی که
در خانه گل و باغچه دارند مثل بنده موقع وضو گرفتن و
دست و صورت شستن و  ...ظرفی زیر شیر آب بگذارند
و جمع کنند و بــرای آبیاری گل و باغچه حیاط شان
استفاده کنند .بنده و خانواده ام در روز  50-40لیتر
آب قابل استفاده جمع می کنیم( .شهروند چنارانی)
••اکثر مردم به جناح بندی کاری ندارند ،اما اگر جناح
های کشور رقابت سالمی در همه زمان ها داشته باشند
و برای کار مردم و تولید و حمایت از کاالی داخلی کشور
تالش کنند ،زیباترین نتیجه را برای کشور و مردم در
پی دارد .چنین کشوری محکم روی پای خود به کمک
مردم می ایستد و به دلسوزی کشوری که جز چشم طمع
به ثروت و منافع ما ندارد ،نیازی ندارد.
••واقعا  18میلیارد بــرای چهار نفر اونــم از پول بیت
المال! بعد در آسیا شش تا از العین بخوری! واقعا
انصافه ،عدالته؟
••نمایندگان مجلس باید دست دولتی ها را از هیئت
مدیره خــودروســازان داخلی قطع کنند تا قیمت ها
سه برابر نشود ،البته اگر نمایندگان هم عضو شرکت
ها نباشند.
••از راهنمایی و رانندگی خواهشمندم با حضور فیزیکی
و کنترل بیشتر در تقاطع ها ،نظارت کافی و قانونی بر
رفتار رانندگان داشته باشد .راننده ای که قصد گردش
به چپ دارد نباید در خط سمت راست خیابان باشد و
با چرخش ناگهانی گره ترافیکی ایجاد کند .این رفتار
نامناسب در امارات  500درهم جریمه دارد.
••خواهشمندم درخصوص بیرون گذاشتن زباله های
خانگی پس از ساعت  9شب فرهنگ سازی شود .در این
روزهای گرم ،تاوان رعایت نکردن این رفتار شهروندی
را همسایه ها می پردازند.
••از دولت تقاضا داریم فکری برای قــرارداد شاغالن
بکند .با این قراردادهای روزانه امید به آینده به زیر صفر
رسیده است .هر روز با نگرانی سر کار می رویم .تو را به
خدا در این فشار زندگی بگذارید حداقل با آرامش کار
کنیم .واقعا این خواسته زیادی است!
••در آستانه ثبت نام دانش آمــوزان تا مقطع متوسطه
اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران:
دولت موظف است وسایل آمــوزش و پــرورش رایگان
را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و
وسایل تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور
به رایگان گسترش دهد .این در حالی است که چند
روز قبل هنگام ثبت نام فرزندم در مدرسه دولتی رئیس
مدرسه تا مبلغ  300هزار تومان نگرفت ثبت نام نکرد.
آقــای وزیــر محترم آمــوزش و پــرورش به نماینده های
محترم مجلس بگویید که اصل سی ام قانون اساسی
را قبول ندارید؟!
••ادعا دارند سپرده گذاران کاسپین پولشان را گرفته
اند ولی من و  400نفر دیگر که  20میلیون داریم هنوز
پولی دریافت نکرده ایم و می گویند اسم ما در فهرست
نیست .حاال نه هیئت تصفیه نه موسسه کاسپین نه
قاضی پرونده جــواب گو نیستند .ما مانده ایم و کل
سرمایه زندگی مان که چهار سال پیش در این موسسه
آرمان سرمایه گذاری کردیم و حاال بالتکلیف مانده ایم.
••کجدستباشیمبهترازآناستکهدستمانکجباشد!
••یک خودرو از طریق نمایندگی ایران خودرو خریدم
اما متوجه شدم ماشین زوزه دارد به نمایندگی مراجعه
کردم و به دلیل محرز و آشکار بودن عیب موضوع را
پذیرفتند و تامین قطعه شد اما بعد از تعویض باز هم زوزه
دارد حاال چه کار کنم؟
••بــزرگ کــردن سلبریتی های دون فرهنگ ما بازی
کردن در کدام زمین است؟

22.5

33.2

اختراع جوان نصروانی برای مشکل برق
یـــک جــــوان اهــــل روســتــای
ن ــص ــروان دســـت بــه اخــتــراع
جالبی زده اســت .ایــن جوان
با قطعات موتور سیکلت و گاز
پیکنیککولرراروشنمیکند
وبهاینترتیبدیگرنیازیبهبرقنیست.انتشارویدئویی
از این اختراع در فضای مجازی مورد توجه کاربران
قــرار گرفت .کاربری نوشت« :واقعا اینجاست که
میگنهنرنزدایرانیاناستوبس.درود».کاربریهم
نوشت« :درسته کار جالبی کرده ولی اتصال گاز به این
سیستمبسیارخطرناکهوامیدوارممشکلیپیشنیاد».

7.4

نمازباراندراستکهلمسوئد
انتشارتصاویریازبرگزارینمازباراندرشهراستکهلم
سوئدنشانمیدهدکهشماریازمسلماناناینکشور
برای نجات از خشکسالی اقدام به برپایی نماز باران
کردهاند .کاربری در این باره نوشت« :خدا خودش
رحم کنه .گرما کره زمین رو فراگرفته و همه جا این
مسئلههست.خطرخشکسالینهتنهاانسانهاکههمه
جانداران رو تهدید میکنه ».کاربری هم متذکر شد:
«چقدرخوبهکهدریککشورغیرمسلمان،مسلمانها
چنین اقدام قشنگی کردن و توجهات رو به این فریضه
جلبکردن».

جنجال بیحجابی در المپیاد و یک حقیقت
انتشار تصاویر بیحجاب شرکتکنندگان خارجی
المپیاد زیستشناسی در دانشگاه شهید بهشتی
تهران سر و صــدای زیــادی در فضای مجازی به پا
کرد .تا جایی که وزیر آموزش و پرورش در توضیح
این اتفاق گفت « :برای چند لحظه غفلتی صورت
گرفت و روسری شرکتکنندگان کنار رفت؛عکس
گرفتندوفضاسازیکردند».کاربریدراینخصوص
نوشت«:آقایوزیرمراقبباشیداینغفلتهایچند
لحظهایشمارابرایاستیضاحبهمجلسنکشاند».
کاربری هم نوشت« :متاسفانه در سالهای اخیر
عکسهایی در فضای مجازی منتشر میشود که
انعکاس دهنده یک لحظه اســت و آدمهــا هم در
این مورد خیلی زود قضاوت میکنند .هیچ وقت
نمیشودبرروییکتصویرقضاوتکرد».
CMYK

