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پرونده کشتی ایران با برنز علیرضا کریمی
بسته شد

...

«مروارید خلیج فارس »از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی ثبت جهانی شد

یادداشت روز

دستاورد مهم در تثبیت نام خلیج فارس

جواد غیاثی
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مثلث بال تکلیفی دولت

خبرنگار صدا و ســیما به راحتی و با چند تماس ،سراغ کارگاه
هایی را مــی گیرد که یک کســب و کار جدیــد و پررونــق به راه
انداختهاند؛ساختمخزنوتانکربرایسهبرابرکردنظرفیت
باکسوختانواعوسایلنقلیه!!حتیسراغآنهاهممیرودو
جزئیاتجالبیرادربارهزنجیرهکسبوکارشکلگرفتهبرای
تاراجسرمایههایملیضبطمیکندوابعادفاجعهومیزانضرر
و البته راهکارهای پیش رو را روشــن مــی کند ،همین حقایق
آشکار و لزوم اصالح وضعیت عرضه ســوخت (از نظر قیمتی و
مقداری) باعث شــده اســت که از حدود دو ماه پیش ،انبوهی
از جلســات و گزارش هــا و اظهارنظرها برای رفــع این معضل
شکل بگیرد .حتی موضوع به مجلس رســید و طی هفته قبل
خبرهایموثقیمبنیبربازگشتکارتسوختدرآیندهنزدیک
(فارغ از جزئیات و ســناریوهای مختلف مطرح شده) به نقل از
منابع دولتی و مجلس به گوش رســید .اما به یک باره اسحاق
جهانگیری در مراســم روز ملی صادرات یک جمله بی مقدمه
و مؤخره گفت و انبوهی از تردید درباره سیاســت های پیش رو
ایجادکرد.اوفقطگفتکهافزایشقیمتبنزیندرشرایطفعلی
شــدنی نیســت! البته جهانگیری درباره کارت سوخت حرف
نزد اما این اظهار نظر نشــان داد دولت باز هــم درگیر اختالف
نظرهایدرونیاستوانبوهیازتعللهاوبالتکلیفیهایبی
شماردولتدرتصمیمگیریدربارهموضوعاتمهمدرسالها
وبهویژهماههایاخیررادرذهنزندهکرد.متاسفانهرویهدولت
در سال های گذشته و به ویژه امســال همین گونه بوده است.
مضرات و رانت ها و انحرافات سیاســت ارز 4200تومانی هم
خیلی زود آشــکار شــد اما قوه مجریه برای اصالح آن چهار ماه
و نیم وقت تلف کرد؛ در حالی که هــر روز میلیون ها دالر منابع
ارزی کشــور دو دســتی تقدیم رانت خواران می شد .موضوع
قیمت گذاری کاالهای اساسی در بورس کاال هم حتی بعد از
 15مرداد و اعالم سیاست های جدید ارزی ،محل بحث بود و
به خاطر قیمت گذاری رانتی و سراسر اشتباه ،انبوهی از رانت
ها ،احتکارها و البته کمبــود کاال برای تولید را در پی داشــت.
امادولتهمهرا جانبهسرکردتاتصمیمگرفت،تصمیمیکه
همهمیدانستندچیستونیازیبهبررسیوتحقیقوارزیابی
نداشــت؛ فقط باید «تنها راهکار موجود» ،رســما تایید و اعالم
می شــد .همین تعلل و بالتکلیفــی ویرانگر دربــاره انبوهی از
موضوعاتضروریاقتصادکشورنیزوجوددارد؛موضوعترمیم
تیم اقتصادی هم از اوایل تابســتان مطرح است و به جز رئیس
کل بانک مرکزی ،تغییری حاصل نشــد .بعد از ورود مجلس و
اســتیضاح دو وزیر هم معرفی افراد جدید مدت ها زمان برد تا
وزارت اقتصاد و کا ِر کشوری که در حال جنگ اقتصادی است
حدود دو ماه با سرپرســت اداره شــود .همچنیــن اضافه کنید
موضوعتصمیمگیریدربارهبستهحمایتیازقشرهایمختلف
مردمواصالحبخشنامهتعهدارزیصادرکنندگانراکهصدای
بسیاری را درآورده و از همه مهم تر تعیین تکلیف بازار ارز که به
جای تک نرخی پنج نرخی شده اســت .اما این سطح از تعلل،
بیتصمیمیوبیعملیدولتازکجاآبمیخورد؟بهنظرمی
رسددرعمیقترینسطحبایدسراغاینتعللهاوبالتکلیفیها
رادرخألتئوریکجدیدرتیماقتصادیدولتگرفت.متاسفانه
نه در سطح کالن و نه در سطح بخشــی ،تاکنون جهت گیری،
اولویتبندیوالگویمشخصیبرایمواجههبامسائلکشور
دیده نشده اســت .برنامه ششــم در نهایت مجموعه ای از مواد
پراکنده بود و برنامــه های اجرایی برای تحقق سیاســت های
اقتصاد مقاومتی هم ،همگی (از برنامه مفصل سازمان برنامه
تاطرح 12بخشیمشاورارشد)بهحاشیهرفت.خالصهاینکه
قوهمجریههرگزنقشهراهاقتصادینداشتهوازآنمهمتر،هرگز
مبنایی تئوریک برای رسیدگی به مســائل اتخاذ نکرد .نه تنها
اینمبناوجودنداشتبلکهنظریهپردازاناقتصادیهمجایی
برایحضورموثردردولتنیافتند.بدتراینکههرچهگذشت،
معدود افراد صاحب نظــر و صاحب ایــده – فارغ از درســتی یا
نادرستیایدههایشان-دردولتکمترشدند.طیبنیاونیلی
جای خود را به کســانی دادند که نگارنده به عنــوان یک فعال
رسانه ای و درس خوانده اقتصادی ،هرگز نفهمید چه منش و
گرایشیدارند.متاسفانهدرتیماقتصادی،نهتنهامبناوجهت
گیری مشخصی مالحظه نشد ،بلکه انبوهی از اختالفات هم
وجود داشــت؛ از حوزه مســکن تا نحوه تعامل دولت و بازار و به
ویژه سیاســت های مدیریت بازار ارز .شاید بگویید در مواردی
چونحلمعضلقاچاقبنزین-وبسیاریدیگرازموضوعاتیکه
امسالباتعللبسیاردربارهآنهاتصمیمگیریشدیاهنوزنشده
است-مسئلهوراهکارآنقدرواضحبودهواستکهنهنیازیبه
مبنای تئوریک است و نه جایی برای اختالف جدی .این نکته
با شدت و ضعف درباره موضوعات مختلف وارد است .واقعیت
این است که باید یک ضلع دیگر را هم در تحلیل مسئله ،یعنی
زمینههایبالتکلیفیوبیعملیاقتصادیدولت،بازشناخت.
بهنظرنگارندهضلعسوم«خألشجاعت»است.توضیحاینکه،
نهتنهادرشرایطسختکنونی،بلکهدرشرایطمعمولینیز،هر
تصمیموسیاستی،بهضررمنافععدهای–گروههایرانتجو
یاقشرهایمردم-خواهدبود.وظیفهیکسیاستورزخیرخواه
و شجاع این است که بدون ترس ،آن کاری را انجام دهد که در
مجموعبهنفععموممردماست.یابهبیاندیگرکمترینمضرات
رادربرابربیشترینمنفعتهادارد،ولواینکههزینههاییهم
دارد .اما محافظه کاری به مدیــر توصیه می کند به جای اتخاذ
این تصمیمات بهینه که مهم و اثرگذار هســتند ،صندلی خود
را محکم تر بچسبد! متاسفانه به نظر می رسد چنین مدیرانی
در دولت در سطوح مختلف کم نیستند .عالوه بر آن در شرایط
فعلــی ،دو موضوع دیگر یعنــی ترس افراطــی از برخورد های
قضایی و همچنین پرهیز مسئوالن از ایجاد خدشه به اعتبار و
جایگاه سیاسی خود   این محافظه کاری را تشدید کرده است
! خوشــبختانه یا متاســفانه ،تعداد زیــادی از بالتکلیفی های
امروز اقتصاد کشور ،که روزانه میلیاردها تومان به کشور ضرر
می زند ،از نوع ســوم اند و بــرای رفع آن ها فقط نیــاز به اندکی
شجاعتدارند.
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مدیرکل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از ثبت جهانی «مروارید خلیج فارس» خبر داد که در نوع خود
دســتاورد مهمی در تثبیت نام خلیج فارس در عرصه جهانی
اســت .مهندس مهدی میــر صالحی در نشســت خبــری روز
گذشــته گفت :خلیج فــارس با پیشــوند مروارید در ســازمان
جهانی مالکیت فکری (وایپو) به ثبت رسید .سازمان جهانی
مالکیت معنوی(وایپو) یکی از  ۱۶آژانس تخصصی سازمان
ملل است که «برای تشــویق آثار خالقانه در راستای حمایت
از مالکیت معنوی در جهان» تأسیس شد و حدود  190عضو
دارد .میر صالحی اضافه کرد :پرونده این ثبت بر اساس قانون
الحاق دولت ایران به موافقتنامه «لیسبون» درباره حمایت از
اسامی مبدا و ثبت جهانی آن مصوب مجلس و همچنین قانون
الحاق دولت ایران به کنوانســیون تاســیس ســازمان جهانی
مالکیت فکری مصوب سال  1380مجلس تشکیل شد.
طبق ماده یــک موافقت نامه لیســبون ،کشــورهایی که این
موافقــت نامه درباره آنهــا اعمال میشــود اتحادیهای ویژه
را در چارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی تاســیس
میکنند .کشــورهای مزبور طبق شــرایط این موافقتنامه
تعهد میکنند از اســامی مبدأ محصوالت دیگر کشــورهای
عضو اتحادیه ویژه که با این عنوان در کشــور مبدأ بهرسمیت
شناخته شده و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر بین المللی
مالکیت معنوی موضوع کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی
مالکیت معنوی بهثبت رســیده است ،در قلمرو خود حمایت
کنند.بــه عبارت ســاده تر  ،وزارت صمت موفق شــده اســت

محصول مروارید خلیج فارس را ثبــت جهانی کند که به تبع
آن نام خلیج فارس نیز به عنوان مبدأ جغرافیایی این محصول
ثبت جهانی شده است و اعضای کنوانسیون لیسبون و به تبع
آن کنوانســیون پاریس که حدود  180کشــور را شــامل می
شوند بایداز کاربرد این نام در کشورهای خود حمایت کنند .
وی افزود :بر اســاس ســند ثبت «مروارید خلیج فارس» نام
گذاری این خلیج به غیر از نام «مروارید خلیج فارس» خالف
قوانین بینالمللی اســت .به گفته وی ،ثبــت خلیج فارس از
نوع ثبت حمایت از اســامی مبدا و نشان جغرافیاست ،از این
رو این حوزه با منطقه ثبت شده است .میر صالحی با اشاره به
روند ثبت جهانی «مروارید خلیج فارس» ،اظهار کرد :فرایند
انجام ثبت دو سال قبل با تنظیم گزارش کارشناسی و تنظیم
اظهار نامه مربوط آغاز شد .وی با اشاره به ثبت شش محصول
استراتژیک و صادراتی دیگر در این سازمان اظهارکرد :عالوه
بر این ،محصوالت صادراتی و اســتراتژیک با عناوین ســنگ
تراورتن محالت ،انجیر فارس ،زعفران قائنات ،گز اصفهان
و بلداجی و کشمش مالیر در سازمان جهانی مالکیت فکری
به ثبت جهانی رسیده است .مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت همچنین از رتبه چهارم ایران
از نظر ثبــت جهانی محصــوالت در این ســازمان خبــر داد و
گفت :تاکنــون  60محصــول و کاالی صنعتــی و معدنی در
سازمان WIPOتوســط ایران به ثبت رسیدهاست که تعداد
ایــن محصوالت ایــران را از ایــن لحــاظ در رتبه چهــارم قرار
میدهد.

رئیس قوه قضاییه :دستگاه قضایی اجازه نمی دهد چند طمع ورز با
معیشت مردم بازی کنند

رئیس قوه قضاییه گفت :دستگاه قضایی نمیتواند اجازه دهد
که طمع تعداد معدودی از افراد ،زندگی مردم را به بازی بگیرد
و معیشت میلیونها انسان را دستخوش تالطمی عظیم کند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه ،آیت ا ...آملی الریجانی در
جلسهمسئوالنعالیقضاییباتاکیدمجددبرضرورتشناسایی
مشکالت ،استفاده از بدنه کارشناسی و انجام کار جهادی برای
رفع مشــکالت اقتصادی ،تصریح کرد :تا به حال مــردم در همه
مشــکالت به میدان آمده اند و امــروز نیز در صحنــه خواهند بود
منتها از مســئوالن کشــور انتظار صدق در کالم و طرح صادقانه

مسائل را دارند .باید با مردم ســخن گفت ،البته سیاه نمایی نیز
اشتباهاست.متاسفانهبرخیدرمقامانتقاددستبهسیاهنمایی
میزنندوحتیچنیناظهاراتیدرصداوسیمانیزبازتابمییابد.
چه ضرورتــی دارد که بی جهت مردم را نگران کنیم؟ اگر کســی
در رســانهها بگوید که به طور مثال دالر ۴۰هزار تومان میشود
طبیعیاستکهمردمبهسمتخریدارزوحتیمایحتاجاولیهخود
هجوممیبرنددرحالیکهبارهاگفتهشدهوبازهمتاکیدمیکنیم
که دولت هیچ مشــکلی در تامین کاالهای اساسی مردم ندارد و
داراییهایجمهوریاسالمیبااینسروصداهاتهدیدنمیشود.

پخش نود همچنان در کش و قوس اختالفات

خانه نشینی عادل برای دومین هفته متوالی!
بهرغم اطالعرســانی رســانههای خبری مبنی بر پخش برنامه
تلویزیونی«نود»درهفتهجاری،اینبرنامهدیشبوبرایدومین
هفته متوالی باز هم روی آنتن نرفت .البته از چند روز پیش هم
شایعه پخش نشدن این برنامه در میان هواداران فوتبال مطرح
بودکهسرانجام شبگذشتهمسئولروابطعمومیشبکه۳خبر
آنراتاییدواعالمکرد:باعنایتبهرفتارغیرحرفهایتهیهکننده
ومجریبرنامهنوددرپیپخشنشدناینبرنامهبهدلیلپخش
بازی انگلیس-اسپانیا در دوشنبه گذشته و همچنین استمرار
ِ
خالفابالغگروهورزش،
رفتارخارجازعرفایشاندرمصاحبه
برنامه مذکور این هفته پخش نخواهد شــد .به گزارش «ورزش
سه»،طیسالهایاخیربرنامه«نود»هموارهازهفتهاولشروع
تاپایانمسابقاتلیگبرتربهطورمنظمدوشنبهشبهارویآنتن

شبکهسومسیمامیرفتواگربرنامهتلویزیونیمذهبیبهدلیل
شــهادت ائمه معصومین(ع) نبود ،این برنامه پخش میشد اما
هفتهقبل پسازاعالمشبکهسهمبنیبرپخشنشدنپنجبرنامه
تلویزیونیبهواسطهپخشفوتباللیگاروپا ،نودنیزپخشنشد
 .هر چندکه بعدمشخص شد این مســئله در ادامه اختالف نظر
هایمدیرشبکهوعادلفردوسیپوربودهاست.شبگذشتهنیز
رسانههای مجازی برنامه نود از پخش این برنامه حوالی ساعت
 ۲۳دیشــب خبر داده و اعالم کرده بودند کــه راجع به پیگیری
کالهبرداریازفوتبالیستهایایرانیدرگرجستان،آنالیزتیم
ملیو...صحبتخواهدشدوحتیسوالنظرسنجیبرنامهنود
این هفته مشــخص شــده بود ،اما در نهایت با اعالم مدیر روابط
عمومیشبکه ۳سیمابرنامهنودمجددپخشنشد.

ایسنا -درادامهرقابتهایکشتیآزادقهرمانیجهاندربوداپستمجارستان،علیرضاکریمیدردیدارردهبندیوزن ۹۲کیلوگرمبهمصافداتومارساگیشویلیازگرجستانرفتکهدریک
مبارزهبرترباحساب۱۲بریکحریفخودراشکستدادوصاحبمدالبرنزجهانشد.پیشازاینکشتی  عزتا...اکبریدردیدارردهبندیوزن ۷۹کیلوگرمبهمصافعلیشعبانوفازبالروس
رفتکهدریککشتیپرافتوخیز ۸بر ۸شکستخوردومدالبرنزراازدستدادباایننتیجهپروندهمبارزاتنمایندگانایرانباسهمدالبرنزحسنیزدانی،پرویزهادیوعلیرضاکریمیبستهشد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• با تشکر از این که پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن
هستید .دولت محترم که قصد سهمیه بندی بنزین و
گرانکردنسوختراداردمصرفروزانهسوختسال
 80را با سال  85مقایسه می کند و رشد  61درصدی
سوخت را مالک قرار می دهد لطفا آمار خودروهای
تولیدشدهداخلوخودروهایوارداتیراهمکهمصرف
آنچنانیدارددرنظربگیردبعدمقایسهمصرفسوخت
سال 80و 85رااعالمکند.
••خراسان عزیز! راجع به درستی یا نادرستی اعدام
مفسداناقتصادینظریندارمولیایکاشبههمین
سرعت که دادگاه تشکیل می شود و حکم می دهند،
قوانینکارآمدیتصویبکنندتااینگونهمفاسدهرگز
بهوجودنیاید.
••ایرانسل بدون اطالع رسانی به مردم ،نرخ مکالمه
هایشراتقریبادوبرابرکرده!ازروزنامهمردمیخراسان
توقعدارمبرایاحقاقحقملت،اینموضوعراپیگیری
کند.باتشکرازروزنامهخوبتان.
••بی نظمی در چاپ جدول خیلی بده .هر روز یا در
صفحههایمختلفچاپمیشهیابینظمیوجودداره.
••زمانتمدیددفترچههایبیمهسالمتحتیاگریک
برگهممصرفنکردهباشیدبازدفترچهتعویضوکاغذ
اسرافمیشود.
•• باوجودبیکیفیتبودنخودروهایوطنیوبدقولی
هایمکررشرکتهایخودروسازدرتحویلخودروچرا
باز هم بسیاری از مردم عجوالنه برای پیش خرید این
محصوالتازیکدیگرسبقتمیگیرند؟باورکنیدبدون
خودرو هم می شود زندگی کرد (مثل من) و به آرامش و
پاکیهواوروانبودنترافیکشهرهمکمککرد.
••چرا اداره استاندارد و نهادهای مسئول بر فروش
بخاریهایژاپنیوچینیدستدومنظارتنمیکنند؟
آیااینهاکهچندسالیدرکشورهایدیگراستفادهوبعد
بهصورتقاچاقواردشدهاندایمنیدارند؟
••لطفا پیگیری کنید ویزای عراق را به مسافران زودتر
بدهند.دوسهروزاستمعطلیم.کسانیکه 41دالرمی
دهندخیلیسریعویزایشانمهرمیشود!
••داخلدانشکدهمنتظری10نفربازنشستهدرقسمت
هایمختلفکارمیکنندولیجوانهایدارایمدرک
باال بیکارند .پس قانون منع به کارگیری بازنشستگان
کیاجرامیشود؟
••لطفا زنــان سرپرست خانوار را هم مشمول بسته
حمایتیدولتبدانید.
••دست آن پلیس را که در جاده کمین می گذارد می
بوسم.
••از دیدن این همه سریال تلخ و غمناک خسته شدیم.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

یادسریالهایعطاران،آقاخانیو...بهخیر.
••لطفا به فکر افزایش حقوق مستمری بگیران تامین
اجتماعیباشید.
••با توجه به گزارش خسارت های بیمه ای مندرج در
روزنامه روز یک شنبه ،لطفا از کارشناس بیمه ایران
سوالکنیدنحوهپرداختخسارتمالیبهخودروهای
لوکسدرکداممادهقانونییاآییننامهآمدهاست؟
••ملتودولتتمامکشورهادربارهقتلهولناکجمال
خاشقچینبایدسکوتکنند.مرگبرآلسعود.
••فوتبالوهواداریفقطیکفعالیتاجتماعیتفریحی
است .برای لذت بردن چه اشکالی دارد که شاهین
ایزدیار مدالش را به تیم محبوبش تقدیم کرده و بعضی
هااینقدرسختمیگیرند؟مگهیوسینبولتورافائل
نادالهواداردوآتشهیونایتدورئالنیستند؟!
••چرا کسی نیست به کارگران روزمــزد دم گذری که
بیشتر اوقات درآمدشان به 200هزارتومان هم نمی
رسد و تحت هیچ حمایتی نیستند کمک کند؟ فقط
اعضای کمیته امداد و بهزیستی جزو قشرهای آسیب
پذیرجامعهاند؟
••دولتمحترم!دراینبحراناقتصادیباسهمیهبندی
سوخت موجب گرانی و تورم بیشتر و فساد دونرخی
سوختنشوید.
••لطفاباآغازفصلبرداشتزعفرانازاهمیتوخواص
اینگیاهباارزشمطلبیچاپکنید.
••مگردیوانعدالتادارینگفتدرهیچقبضیآبونمان
نباید درج شود؟ پس چرا در بعضی از قبض ها آبونمان
درجمیکنند؟
••به علت خــراب شدن دنــدان مصنوعی ام مجبورم
دندان هایم را عوض کنم .می گم قیمت اش چند می
شود می گویند پنج میلیون تومان .مگر یک کارمند
بازنشستهچقدرحقوقمیگیرد؟آیامیتوانمازاینکار
صرفنظرکنم؟!
••لطفا بخش مسابقه ها و جوایز را در صفحات روزنامه
بیشترکنید.
•• آقــای خاشقچی متولد آمریکاست و تمام اعضای
خانواده اش ترک تبار هستند .چطور تبعه عربستان
بودهاست؟
••لطفا از مسئوالن مربوط بپرسید که چرا استفاده از
استخرهابرایبانوانفقطتاحدودساعت4عصرامکان
دارد؟آخهخانمهایکارمندچگونهاستفادهکنند؟اونم
تواینشرایطکهباسردیهواتفریحسالمینداریم.
•• سرپرست وزارت کار و تعاون مدت مدیدی است که
با اعالم سبد حمایتی ملت را سر کار گذاشته و مرتب
این هفته و آن هفته می کند .پس کی قرار است به داد

نمابر05137009129 :

مردمبرسند؟
••اداره آموزش و پرورش بیرجند برای افزایش سهام
یک موسسه اعتباری مبلغ 50هــزار تومان از حقوق
سهامداران کسر می کند و به اعتراض به این عمل
غیرقانونیاعتنایینمیکند!
••توسعه انــرژی های خورشیدی و بادی در سراسر
کشور مقرون به صرفه برای همه هموطنان شریف
خواهد بود .شکی نیست با جایگزین شدن این انرژی
های طبیعی ،در مصرف سایر انرژی ها و سوخت ها که
هزینهآوربودهوتبعاتمنفیچونآلودگیهواراهمدر
پیداشته،صرفهجوییمیشود.نهادینهکردناصالح
الگوی مصرف به طور چشمگیر و مطلوب در کشور به
نفع همگان است.
••باتوجهبهاینکهرهبرمعظمانقالباسالمی،حضرت
امام خامنه ای (مدظله العالی) روی این موضوع تأکید
فراوان داشته اند که گره گشایی مشکالت اقتصادی
نیازمند جهاد علمی و فکری است ،از مسئوالن محترم
اجراییودولتیانتظاراستبستروزمینههایشکوفایی
عرصه این نوع جهاد را برای همه کسانی که دارای
استعدادهایدرخشانهستند،فراهمکنند.
••وحــدت ،خصلت پیمان بــرادری با تحمل و مدارای
همدیگراستکهدرپرتوآنهمبستگیواتحادیپاینده
دربرابردشمنانشکلمیگیرد.
•• انتخاب آقــای شریعتمداری بــرای وزارت رفاه
خردمندانه و هوشمندانه نیست نمایندگان در
رای اعتماد دقت کنند ،چون آزمــوده را آزمــودن
خطاست.
••دولتاگرمیخواهدوواقعاقصدداردمصرفسوخت
را کاهش دهد به جای دو نرخی کردن بنزین پول آن را
به حساب خانوارها بریزد که خیلی تاثیرش از دونرخی
کردنبنزینبیشتراست.
••گرچهتصورپرداختیارانهازمحلمابهالتفاوتقیمت
بنزین قند تو دل عده ای آب می کند اما تبعات زیانبار
آن برای کشور به مراتب از فواید آن بیشتر خواهد بود و
اصوال پول نقد به دست مردم دادن برای اقتصاد کشور
مصیبت بار است مگر فقط در قالب کارت های خرید
کاالباشد.
••قیمت ماست رضوی از چهار هزار تومان رسیده به
 7500تومان.چرانظارتینیست؟
••چرا دست اندرکاران شبکه  3به بهانه ورزش گاه و
بیگاه از پخش سریال خودداری می کنند؟ مگر شبکه
ورزشبرایچیست؟
••پهلوان حسن یزدانی این مدال مبارکت باشد .شاد
شدیم.





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

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

09033337010

@ Khorasannewspaper

از کرمانشاه تا فلوریدا و پیام پاکبان ها به زائران اربعین






2.1 M views

سرقت تیمی تلفن همراه

این روزهــا به دلیل گــران شدن
تلفن هــمــراه سرقت آن بیشتر
اتفاق می افتد و باید مراقب بود.
در ویدئویی که دیروز بازتاب زیادی داشت یکی از این
روش ها نشان داده می شود که یک تیم چند نفره در
یک جای شلوغ و با رفتاری که به هیچ عنوان شک
برانگیز نیست اقــدام به سرقت می کنند .کاربری
نوشت«:ایناییکهمیشینناینجوربرایسرقتبرنامه
ریزیمیکننوخالقیتدارناگهتویراههایخوب
ازش استفاده می کردن کلی پیشرفت می کردن»
کاربر دیگری نوشت« :به نظر می رسه باید قوانین رو
سختگیرانهترکننکهریسکدزدیباالبره»

1.2 M views

خوش شانس ترین های دنیای واقعیت

فیلمی با عنوان «مجموعه ای از
خوش شانس ترین افراد دنیا !»
درگروههاوکانالهایموجوددر
فضای مجازی پخش شد و در آن
نجاتانسانهاازحوادثیرانشانمیدهدکهاحتمال
نجات از آن ها به شدت پایین است .کاربری نوشت:
«عمر دست خداست و تا خدا نخواد برگی از درخت
کندهنمیشه»کاربردیگرینوشت«:مناگهجایاینا
بودمازترسسکتهمیکردممیمردم»




2.4 M views

کرمانشاه را فراموش نکنیم

تصویریدرفضایمجازیدستبهدستمیشودکه
درآنیکهفتهبعدازتوفانفلوریدارابایکسالبعد
اززلزلهکرمانشاهمقایسهکردهاست.کاربرانفضای
مجازی به این موضوع واکنش های زیادی داشتند.
کاربری نوشت« :ما هم همون اوایــل داغ بودیم و
خیلیکمککردیمبهکرمانشاهاماهرچهبیشترمی
گذره انگار ماهم کاهل تر میشیم وگرنه هفته اول
تویکرمانشاههمکلینیرووامکاناتریختن»کاربر
دیگرینوشت«:جوگیریکعکسنشیمتوآمریکااین
طورهمکهنشونمیدننیستهمینچندوقتقبل
برقیکمنطقهآمریکاسهماهبعدازتوفانهنوزقطع
بودکارایتبلیغیشونروفقطنبینید»


3.2 M views
2.1 M views

جوشکاری با اعمال شاقه

یــک  Gifاز یــک جوشکار در
فضای مجازی بازنشر شد که
در آن جوشکاری بــرای جوش
دادن لوله ای که باید آب بندی شود مجبور می شود
کله پا شده و لوله را جوش بدهد .کاربری که پدرش
جوشکار ساختمان است نوشت« :این باز خوبه رو
زمینهمنپدرمجوشکارساختمونهوهرلحظهخدای
نکردهممکنهیهاتفاقیبراشبیفتهخدایینونیکه
اینا میارن سر خونه و زندگی شون حالله حالله»
کاربر دیگری با مقایسه کار این کارگر زحمتکش با
نجومی بگیرا ن نوشت« :درد این کارگر رو مدیری
که ماهی فالن میلیون تومن حقوق می گیره نمی
فهمه» کاربری هم نوشت« :خیلی از این ها بیمه هم
نیستن و با این کارخطرناک دولت باید فکری برای
بیمهشونبکنه»

پیام پاکبان ها به زائران اربعین

ایام اربعین هر کس به هر شکلی
کــه مــی تــوانــد دوس ــت دارد به
زائــران امــام حسین (ع) کمک
کند به طور مثال در ویدئویی که
موردتوجهکاربرانقرارگرفتیکیازپاکبانهاییکه
برایجمعآوریزبالههایزائراناربعینبهاینسفر
رفتهاندمیگوید«:زائرایسیدالشهدا(ع)هرجامی
تونیدآشغالبریزیدماآشغاالتونروجمعمیکنیم»
کاربری که تحت تاثیر این همه عشق برای خدمت
به زائران قرار گرفته بود نوشت« :این که یه نفر با این
همهعشقبرایامامحسین(ع)کارمیکنهحالآدم
رو خوب می کنه » کاربر دیگری اما نوشت« :درسته
این دوست عزیز برای خدمت رفته ولی یادمون نره
که نظافت توی دین ما تاکید شده و بهتره ما هم امر
به معروف کنیم و از همه زائران بخوایم که تا میشه
نظافترورعایتکننوآشغالنریزن»

3.1 M views

کیانو ریوز و سلبریتی های وطنی!

فیلمی از «کیانو ری ــوز» بازیگر
م ــع ــروف آمــریــکــایــی ک ــه فیلم
ماتریکس را بازی کرده است در
فضایمجازیپخششدکهنشان
میدهداو مثلیکشهروندسادهازمترواستفادهمی
کند و حتی جایش را به یک خانم می دهد .کاربری با
کنایهنوشت«:بازیگراوسلبریتیهایمااگهبخوانبین
مردم برن  ،بدون محافظ نمی رن اصال چه معنی داره
یک بازیگر مشهور بدون بادیگارد و ماشین آن چنانی
توی خیابون بگرده» کاربر دیگری هم از نبود فرهنگ
مواجهه با بازیگران نوشت« :انصافا اگر یک سلبریتی
وطنی هم بخواد این جوری رفت و آمد کنه ،مردم این
قدر می ریزن دور وبرش که نمی تونه به کارش برسه
بخشیازاونبهفرهنگخودمردممربوطه»
CMYK

