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حفظ برجام به «عمل» نیاز دارد نه حرف

«دوصـد گفتـه چـون نیـم کـردار نیسـت» حکایـت ایـن
روزهـای اروپایـی هاسـت .اروپاییهایـی کـه طـی شـش
مـاه اخیـر کـه آمریـکا از توافـق هسـتهای خـارج شـده ،در
مقـام «حـرف» بـرای حفـظ برجـام خـوب پیـش آمدنـد امـا
پـای «عمـل» کـه رسـید ،نـه کمیـت شـان کـه ظاهـرا همـه
چیزشان میلنگد.مقامات اروپایی و در راس آن« ،فدریکا
موگرینی» مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیـه اروپا به طور
مـداوم تاکیـد دارنـد کـه برجـام بـرای آنهـا یـک دسـتاورد
«امنیتی» و «سیاسی» مهم اسـت که به هرنحو میخواهند
آن را حفـظ کننـد .اما همیـن اروپاییهـا که چنیـن مواضع
شـفافی میگیرند ،دسـت کم سـه مـاه اسـت که بـه صورت
علنـی اعلام کردهانـد کـه روی یـک سـازوکار مالـی ویـژه
موسـوم بـه « »SPVکار میکننـد کـه یـک سیسـتم تهاتـری
بـرای مبادله بـا ایران براسـاس یورو اسـت تـا به ایـن ترتیب
شـرکتهایی کـه بـا ایـران کار میکننـد بتواننـد بـدون
گرفتـار شـدن یـا بـا کاهـش خطـر گرفتـار شـدن در چرخـه
حاکمیت دالر آمریـکا ،به مـراودات تجاری و مالـی با ایران
ادامـه دهنـد .بـا ایـن حـال در روزهـای اخیر مسـجل شـده
اسـت که اروپا بـرای اسـتقرار این نهـاد در یک کشـور تحت
حاکمیـت خـود مشـکل دارد و نتوانسـته میزبانی بـرای آن
پیـدا کنـد.
به سـه دلیل مشـخص ،منطقـا اروپاییهـا باید بـه اقدامات
خود بـرای حفظ برجـام سـرعت میدادند:
اول :برجـام یـک دسـتاورد «سیاسـی» بالمنـازع بـرای
اتحادیـه اروپایـی اسـت .اتحادیـهای کـه حتـی حـوزه
سیاسـت خارجـی اش را در جریـان مذاکـرات هسـتهای
ایـران تاسـیس کـرد و در جریـان مذاکـرات  12سـاله و نیـز
مذاکـرات دو سـاله منتهـی بـه برجـام نقـش زیادی داشـت
تاجایـی کـه برخـی آن را تنها دسـتاورد سیاسـی مهـم اروپا
میداننـد.
دوم :بـه لحـاظ حیثیتی مقامات ارشـد اروپایی ماه هاسـت
که بـر لـزوم اسـتقالل ایـن اتحادیـه از آمریـکا تاکیـد دارند.
این تاکیدات از لـزوم بیرون رفتـن اروپا از زیر یـوغ «بردگی
آمریکا» که توسـط مقامات فرانسـوی مطرح شـد ،آغاز شـد
و اکنـون بـه پیشـنهادهای مهمـی همچـون ایجـاد «ارتـش
اروپایـی» و حتی «شـورای امنیت اروپا» رسـیده اسـت .این
انگیزه اسـتقالل خواهـی در حـوزه مالی نیز تاحـدودی در
سـاختار « »SPVقرار بـود دنبال شـود تاجایی کـه برخی آن
را «خطر» برای سـیطره دالر آمریکا خواندند و به واشنگتن
هشـدار دادند که با محـروم کردن ایـران از مـراودات مالی
دالری و ایجـاد سـازوکار مالـی برپایـه یـورو ،حاکمیت دالر
مخـدوش خواهـد شـد و سیسـتمی مـوازی بـا دالر شـکل
خواهـد گرفـت کـه میتوانـد قـدرت اقتصـادی آمریـکا را
کاهـش دهد.
سـوم :همـان طـور کـه اروپاییهـا میگوینـد ،برجـام بـرای
آنها نه یـک فرصت اقتصـادی که یـک موقعیـت «امنیتی»
اسـت و میتوانـد امنیت ایـن قـاره را مخـدوش کند .بـه راه
افتادن رقابت تسـلیحات هسـتهای در غرب آسـیا ،گسـیل
بیشـتر سـرریز مهاجـران و آوارگان ناشـی از جنگهـا در
منطقـه خلیج فارس بـه سـوی اروپـا و ...از جملـه مهمترین
تبعات امنیتی برای اروپاسـت .اروپاییها خـوب میدانند
که اگر ترقهای در منطقه غرب آسـیا منفجر شود ،صدایش
در پایتختهـای اروپایـی بیـش از پایتختهـای عربـی و
آسـیایی ترسـناک خواهـد بود.
امـا بـا ایـن دالیـل مشـخص و مهـم ،چـرا اروپـا فقـط حرف
میزنـد؟ ایـن بـی عملـی اروپـا دالیـل متعـددی دارد
از جملـه :فشـارهای سـنگین آمریـکا بـه سیسـتم مالـی
کشـورهای اروپایـی و ترسـاندن آ نهـا از تحریمهـای
ثانویـه و جرایـم سـنگین مالـی ،البیهـای گسـترده تـل
آویـو در اروپـا و دوره گردیهـای فشـرده ضـد ایرانـی کـه
نتانیاهـو نخسـت وزیـر رژیـم صهیونیسـتی برگـزار کـرد،
البیها و دالرهای سعودی ،وابسـتگی پیچیده و سنگین
سیسـتمهای مالـی اروپایـی و بینالمللـی بـه «فـدرال
رزرو» یـا بانـک مرکـزی آمریـکا بـه دلیـل سـیطره دالر و
مبـادالت بسـیار زیـاد شـرکتها و بانکهـای اروپایـی بـا
آمریکا ،شـکافهای داخلی اروپا و تقابلهای کشورهای
نزدیـک بـه آمریکا بـا سـایر کشـورهای مسـتقل تـر .اما در
کنار همه ایـن شـرایط موثر ،به نظـر میرسـد ،حاالدیگر
پـس از شـش مـاه مذاکـره فشـرده بـا اروپـا میتـوان گفت
که «بی عملـی» اروپـا نتیجه مواجه نشـدن ایـن اتحادیه با
یک اقـدام عملی و عینی از سـوی ایران اسـت .اروپاییها
اگـر در شـش مـاه اخیـر بـه ایـن نتیجـه میرسـیدند کـه
چنان چه واقعا و عمال کاری بـرای حفظ برجام و دورزدن
تحریمهـای ایـران نکننـد ،دیگـر نمیتواننـد در سـایه
امنیتـی که برجام برای شـان ایجـاد کرده زندگـی کنند،
شـاید تا امـروز بارهـا ،سـازوکار مالـی شـان را راهانداخته
بودند .اما درحالی که شـش ماه از خـروج آمریکا از برجام
گذشـته و اروپا هنـوز حتی یک آجـر روی زمین نگذاشـته
تـا سـازوکارش بـرای حفظ برجـام آغـاز شـود ،ولـی ایران
کمـاکان بـه ایـن توافـق پایبنـد مانـده و دنیـا از منافـع
پایبنـدی ایـران بـه تعهداتـش در برجـام نفع میبـرد ،چرا
اروپـا باید هزینـه مقابله بـا آمریـکا را بپردازد و بـرای حفظ
برجـام اقـدام عملـی انجـام دهـد؟ درایـن ماههـا مقامـات
ایـران بارها گفتهانـد که اگر اروپـا به تعهدش عمـل نکند،
ایران واکنش متقابل خواهد داشـت؛ اما ظاهرا خبری از
اقـدام «عملی» بـرای مقابلـه با کنـدی اروپاییها نیسـت.
یـا اگـر هسـت نشـانهای نداشـته کـه حداقـل اروپـا آن را
درک کند و به اقداماتش سـرعت بدهد .دراین شـش ماه
مقامات ایرانـی به صـورت «شـفاهی» تهدیـد کردهاند که
بـا بـی عملـی اروپـا مقابلـه خواهنـد کـرد ،اروپاییهـا هـم
در مقابـل بـه صـورت «شـفاهی» گفتهانـد کـه برجـام را
حفـظ خواهند کرد .دسـتگاه دیپلماسـی اگـر میخواهد
اروپـا را وادار بـه عمـل کنـد بایـد روی میـزش یـک تهدیـد
عملـی بگـذارد .هرچنـد ایجـاد تضمینهـای عملـی
برای اروپـا بایـد در این شـش مـاه انجام میشـد امـا حتی
همین امـروز میتـوان بـرای طراحی یـک «پاسـخ عملی»
بـه کنـدی اروپـا اقـدام کرد.اشـتباه نکنیـم ایـن تهدیـد
عملـی لزوما سـاخت بمـب یـا افزایش سـطح غنی سـازی
نیسـت .کاهـش سـطح همکاریهـا بـا آژانـس میتوانـد
پیـام واضحـی بـرای اروپـا مخابـره کنـد حتـی در برجـام
ظرفیتهایـی وجـود دارد کـه براسـاس آنهـا میتـوان
بـه طـرف مقابـل پیـام عملـی و آشـکاری داد کـه اگـر بـه
«حرف»های شـفاهی اش «عمـل» نکند ایران قادر اسـت
که جامـه عمـل بـه حـرف هایـش بپوشـاند.

60کشته و84زخمی در انفجار انتحاری در مراسم گرامی داشت والدت پیامبر اکرم(ص)

کابل در خون

افغانستان ،نا امنتر از همیشه شده اســت.بر اثر وقوع انفجار
انتحاری در هتل اورانوس در جاده میدان هوایی کابل و هنگام
برگزاری مراسم گرامی داشــت میالد پیامبراکرم(ص) ،دهها
نفر کشــته و زخمی شــدند.گفته میشــود که تالحظه تنظیم
خبردســت کم 60کشــته و  84زخمــی توســط آمبوالنسها
به مراکز درمانــی منتقل شــدهاند.به گزارش آوا ،ســخنگوی
وزارت کشــور افغانســتان میگویــد کــه انفجــار داخــل هتل
اورانــوس احتمــاال یــک حملــه انتحاری بــوده اســت.نجیب
دانش ،میگوید که احتمال دارد شــمار تلفــات افزایش یابد.
به گفتــه وی،مهاجــم انتحــاری وقتی خــود را در داخــل تاالر
عروســی اورانوس منفجر کرده که دهها روحانی افغانستانی
بــرای تجلیــل از روز تولــد پیامبــر(ص) ،در آن گردهــم آمــده
بودند .تالحظه تنظیم خبر ،شــخص یا گروهی مسئولیت این
حمله را برعهده نگرفته اســت.تاالر عروســی هتــل اورانوس
در خیابــان فــرودگاه بینالمللی کابــل قــرار دارد و تقریبا هر
شــب میزبان عروســیهای پر زرق و برق پایتخت است .هفته
گذشــته نیز یک ســوءقصدکنند ه انتحاری خود را در حاشــیه
یک گــروه تظاهرکننــده در مرکز کابل منفجر کرد و شــش تن

دیگر را با خود به کام مرگ برد .اشــرف غنی رئیس جمهوری
افغانســتان ضمن محکوم کــردن انفجار عصر دیــروز در کابل
اعالم کرد :تروریستهای وحشی بر خالف سیره پیامبر (ص)
خون بی گناهان را ریختند .موج عملیات انتحاری هدفدار در
افغانستان موجب حذف فیزیکی بسیاری از چهرههای نزدیک
به مجاهدان ومردم این کشور شده است.در این بین گروههای
مختلف در افغانســتان از جملــه طالبان و داعــش از فرصت به
وجود آمده استفاده و بخشهای مهمی از استانهای هلمند،
ارزگان و قندوز را اشــغال کردند .طبق گزارش اداره بازرسی
آمریکا (سیگار ) افغانستان بیش از  41درصد مساحت خود را
از دست داده و این مساحت از دست رفته در اختیار گروههای
مختلف مسلح و تروریستی اســت .با افزایش نگرانیها مبنی
بر انتقال داعش از خاک ســوریه به افغانستان به نظر میرسد
چالش پیش روی افغانســتان بی ثباتی سیاســی این کشــور و
افزایشموجتروریستیاست.مسئلهایکهمیتواندافغانستان
نا امن را نــا امنتر و این کشــور را در بازه زمانــی نزدیک به یک
بحران عمیق برای منطقه به ویژه مناطق آســیای میانه ،هند و
چین و غرب آسیا به خصوص ایران تبدیل کند.

موافقت مجلس با تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
نــمــایــنــدگــان مــجــلــس با
تشکیل ســازمــان صنایع
دریــایــی نــیــروهــای مسلح
وابــســتــه بــه وزارت دفــاع
و پــشــتــیــبــانــی مــوافــقــت
کـــــردنـــــد .بـــــه گــــــزارش
خــراســان ،بــا قــرار گرفتن
الیــحــه تشکیل ســازمــان
صنایع دریــایــی نیروهای
مــســلــح در دســـتـــور کــار
پارلمان ،نمایندگان کلیات
این الیحه را با  162رأی
مــوافــق 14 ،رأی مخالف
و  4رأی ممتنع از مجموع
 227نماینده حاضر تصویب کردند .نمایندگان با بررسی
جزئیات این الیحه مقرر کردند سازمان صنایع دریایی
نیروهای مسلح به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت
دفاع اداره شود.
طبق مواد مصوب این الیحه صور تهای مالی سازمان با
ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع رسیدگی میشود
و انجام معامالت دربــاره محصوالت نظامی اعم از کاال یا
خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح
اســت .همچنین تشخیص محصوالت نظامی با پیشنهاد
رئیس سازمان و تایید وزیر دفاع است .براساس ماده مصوب
دیگرسازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در مواردی که
در این قانون یا اساسنامه مقررات خاصی پیشبینی نشده
اســت تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
همچنین این سازمان میتواند در شرایط ضروری به منظور
تامین نیازمند یهای خاص نیروهای مسلح و دستیابی
به فناور یهای جدید راهبردی صنایع دریایی به ایجاد
شرکتهای تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود یا
مشارکت با طرفهای داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت
دفاع پس از اخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.

▪اظهارات حاشیه ساز در جریان بررسی الیحه در صحن

در جریان بررســی الیحه پس از ارائه نظــر موافقان این الیحه
اظهــارات جهانبخش محبــی نیا مبنــی براین کــه «نماینده
وزارت دفاع در مجلــس آن قدر نفوذ دارد کــه هرچه بخواهد
در مجلس رای مــیآورد» انتقاد و تذکر برخــی نمایندگان را
به همراه داشت.
مجتبیذوالنور نمایندهمردمقمدرمجلسدرتذکریشفاهی
با اشــاره به این اظهارات گفــت :چنین اظهاراتــی در مجلس
درســت نیســت چرا که محبینیا با این اظهاراتــش مجلس و
نمایندگان را فاقد شــعور دانســته و به جمع مجلس جسارت
کرده اســت اما علی الریجانی رئیس مجلس در پاســخ به این
تذکر گفت :مقصود محبینیا قطعا این نبوده است.
نمایندگان مجلس در پایان کار بررسی این الیحه مواد مربوط
به معافیت مالیاتی محصوالت نظامی و برخورداری سازمان
از اعتبارات بنیه دفاعی را برای بررســی بیشتر به کمیسیون
مربوط ارجاع دادند و براساس مادهای مقرر کردند اساسنامه
سازمان توســط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای
مسلح تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد و پس
از تایید فرماندهی معظم کل قوا ابالغ میشود.

العالم-مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپادرخصوصتالشهایمشترکایرانواروپابرایبازگرداندنصلحبهیمنگفت«:همهمیدانندکهچندماهیاست منحصر ًادرخصوصمسائل
یمن ،زیر نظر اتحادیه اروپا ،گفتوگوهایی میان ایتالیا ،فرانسه ،آلمان ،انگلیس و ایران در جریان است؛ این مذاکرات ،نتایجی هم داشته که این روزها در حال مشاهده اجرایی شدن آنها
هستیم».فدریکاموگرینیافزود:ماهمکارینزدیکومذاکرهباطرفایرانراادامهمیدهیمتاراهیپیداکنیمکهایرانیانهمبتواننددرمجرایآن،جزئیازیکتحولمثبتدریمنباشند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• از اداره محتـرم دارایـی و مالیـات تقاضـا دارم بـه
خاطـر خرابـی بـازار ،ایـن قـدر بـرای اصنـاف سـخت
گیـری نکننـد .همیـن جـوری هم موجـودی مغـازه
هایمان نصف شـده ،چـون ١٠قلم جنـس فروختیم با
پولـش فقـط  ٥قلـم از همـون جنـس رو خریدیـم!
•• مگـر فقـط تاکسـیها خـرج خانـواده دارنـد؟ مـا
هم که مدرک لیسـانس داریـم از اجبار مسافرکشـی
میکنیـم امـا شـماره پلاک مـون رو برمـی دارنـد کـه
جریمـه کننـد .درسـت نیسـت بـه خـدا.
•• آقای روحانی! من جوان  30سالهای هستم که
دیشب همراه خانمم رفتیم دنبال خانه اجاره ای.
میگویند منزل75متری  40میلیون رهن با ماهی
 200هزارتومان اون وقت شما میگویید ما ابرتورم
نداریم.
•• همه مردم کارمند نیسـتند .افزایش حقوق و بسـته
حمایتـی فقـط بـه کارمنـدان تعلـق میگیـرد ،ایـن
افزایـش از محـل افزایـش قیمـت کاالهـای اساسـی
مـردم تامیـن میشـود.
•• تکلیف کسـانی که تا حاال سـهام عدالـت نگرفتهاند
و حاال هم ثبـت نـام نمیکنند چه میشـود؟
•• بهتریـن گزینـه بـرای شـهرداری تهـران ،قالیبـاف
اسـت( .از طـرف یـک اصلاح طلـب)
•• چرا دولـت در اعالم نـرخ تضمینی خریـد گندم این
قدر تأخیر میکند؟ باالخـره گندم بکاریم یـا نکاریم ؟
باور کنید مسئله بیشتر کشاورزان این است :کاشتن
یا نکاشـتن؟
•• وزیـر محترم صمـت مگر ایـران خودرو زیـر مجموعه
شـما نیسـت؟ شـما کـه دم از تکریـم ایرانیـان میزنید
چرا با بدترین شـکل با مشـتریان این شـرکت برخورد
میکنیـد؟ تأخیـر چنـد ماهـه ،بدقولـی و پاسـخ گـو
نبـودن چـه توجیهـی دارد؟
•• خسـته شـدیم از گرانـی هـا .قیمتهـا هـرروز تغییـر
میکنـد .ماکاسـب های خـرده فروش دیگـر تـوان
خریـد جنـس هـم رو نداریـم .همـه چـی شـده نقـدی و
مشـتری هم توان خرید نقد رو نداره .بعـد از کار هم که
میریم خونه بـا خانواده جدال میکنیم .مسـئوالن هم
فقط حرف میزننـد ولی در عمل چیزی ارزان نشـده.
•• دانـش آمـوزان کالس اول دبسـتان خطـاط ناحیـه
 6حـدود  20روز اسـت کـه معلـم ندارند و هیچ کسـی
کمکـی نمیکنـد ،اداره میگویـد نیـرو نداریـم ،فعلا
صبـر کنیـد ،بـه نظرتـون درسـته بچههـای پایـه اول
بـدون معلـم بموننـد؟ یعنـی اصلا مهـم نیسـتند؟
•• واقعـا مشـخصه کـه در دولـت کارهـا کارشناسـی
شـده نیسـت .مثلا همیـن بسـته حمایتـی کارمندان

مرکز آمار ایران جداول حســابهای ملی سالمت  ١٣٩٥را
منتشر و اعالم کرد :طی  ۱۶سال اخیر 18.54 ،درصد سهم
پرداختهای دیگران یعنی دولت و شرکتها و  2.87درصد
سهم پرداختهای غیر مستقیم خانوار افزایش یافته است و در
واقع سهم خانوار از پرداخت هزینه سالمت به کمترین میزان
16سال اخیر رسیده است.
به گزارش فارس ،جداول حســابهای ملی سالمت ١٣٩٥

روی درگاه ملــی آمار قرار گرفت .این جداول نشــان میدهد
کــه ســهم پرداخــت از جیــب خانــوار از  56.97درصــد در
ســال  80پــس از فــراز و نشــیبهای بســیار در ســال  95به
 35.66درصد میرسد ،یعنی طی  ١٦سال معادل 21.31
درصد کاهــش یافته اســت ،در مقابل 18.54 ،درصد ســهم
پرداختهای دیگران یعنی دولت و شرکتها و  2.78درصد
سهم پرداختهای غیر مستقیم خانوار افزایش یافته است.

پیشنهاد چین برای تولید دارو در منطقه آزاد تجاری چابهار
رئیــس ســازمان غــذا و دارو اعالم کــرد :چین پیشــنهاد داده
داروهای مورد نیاز ایران را در منطقه آزاد تجاری چابهار تولید
کند .بندر چابهار بــه دلیل روابــط ویژه ایاالت متحــده با هند
و ســرمایهگذاری هند در این منطقه ،از تحریمها معاف شــده
است .غالمرضا اصغری ،رئیس سازمان دارو و غذا در گفتوگو
با ایسنا درباره پیشنهاد چینیها برای تولید داروهای مورد نیاز
ایران در بندر چابهار گفت :این پیشــنهاد در حد یک مصاحبه
با رئیس منطقه آزاد چابهار بود و ما هم در همین حد از موضوع
مطلع شــدهایم .بنابراین باید ابتدا پیشــنهاد را ببینیم و بعد بر
اســاس آن نظر دهیم .وی افــزود :اگر بنا باشــد اتفاقی در این

حــوزه رخ دهد ،صرفا برای داروهایی اســت که هــم اکنون در
کشور تولید نمیشوند و نوع وارداتی آنها وجود دارد .در عین
حال اگر فناوری که میآورند و داروهایی که میخواهند تولید
کنند ،مورد قبول ما باشــد ،پیشنهادشــان بررســی میشود.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به کیفیت متفاوت
داروهای چینی گفت :هر سرمایهگذاری که قرار باشد از سوی
خارجیها برای تولید دارو در کشور اتفاق بیفتد ،قطع ًا باید در
حوزه داروهای وارداتی وکیفیت مناســب داشته باشد ،تحت
لیســانس یک برند قابل قبول و از نظر جهانی شناخته شده و
مورد تایید  FDAباشد.

انجام پروژههای تحقیقاتی مرمت دندانها بااستفاده
از سلولهای بنیادی در کشور
حاجیان  -دبیر علمی همایش دندان پزشکی باکو از انجام
تحقیقاتگسترده درمراکزتحقیقاتیکشور ازجملهپژوهشگاه
رویان در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی برای مرمت
دندان خبردادوگفت :اینتکنیک باجدیتدرمراکزتحقیقاتی
کشور دنبال میشود اما همچنان در مرحله تحقیقاتی است
و به مرحله ارائه خدمات نرسیده است .دکتر امید مقدس،
روز گذشته در نشست خبری اولین همایش دندان پزشکی
مدرن که قرار است  ۲۹آذر برگزار شود ،گفت :ایران جزو ۱۰
تا  ۱۲کشور برتر دنیا در حوزه دندان پزشکی است و کیفیت
کار دندان پزشکان کشورمان باالست.وی با اشاره به فعالیت
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انتقاد آتش نشانان از مصوبه شورای شهر مشهد برای خصوصی سازی

هیئت تطبیق در آزمون ایمنی مشهد

خراسان رضوی
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سرقت پراید راحتتر از دوچرخه و ترفند کرهایها در تهران !
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صفحه4

2.2 M views

کاسبکاری کرهایها در تهران !

 18کیلومتر پیاده روی برای یک دانش آموز

خیز بلند فدراسیون فوتبال برای المپیک!

خبریازافتتاحپیشرفتهترینوبزرگترینفروشگاه
سامسونگ در خاورمیانه در تهران در حالی مورد
توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت که  ۱۵روز
از آغاز تحریمهای آمریکا علیه کشورمان که به گفته
ترامپ شدیدترین تحریمهای تاریخ است ،بیشتر
نمیگذرد .اگرچه برخی کاربران این حرکت را
به نوعی مقابله با تحریمها دانستند اما بسیاری از
کاربراندیدگاهمتفاوتیدارندوکاربری تاکیدکرد:
« نفیو همون معمار تحریمها نوشته بود :کاالهای
لوکس و مصرفی رو عمدا تحریم نکردیم تا دالرهای
ایرانازطریقبیخطریخرجبشه.قبالخرجپورشه
شداالنممحصوالتسامسونگ»کاربریهمنوشت:
«همین کره رو اگه ازش بخوای مواد اولیه بگیری
بهانهتحریمرومیارهولیگوشیهاشروکهمیتونه
به راحتی ارز رو از کشور ما خارج کنه با اشتیاق در
اختیارمونمیذارهبهترهیکمبهخودمونبیایم»

تصویریازیکمعلممنتشرشدکهدرشرحشنوشته
شده بود« :سیاز بابایی برای این که به ساناز خانم
تنهاشاگردمدرسهشرفروستایدایوکندیاردبیل
درسبدهتویسرما،گرماوبینکوههاودرههاروزی
 18کیلومتر راه میره!» کاربری نوشت« :اگه آلمانی
یا ژاپنی بود چقدر حسرتشو میخوردیم و باهاش
خود تحقیری میکردیم اما االن چون یه جوون
ایرانی روستایی ساده دله برامون بی اهمیته»...
کاربر دیگری نوشت« :این معلم روزانه با این کارش
درس فداکاری را نه تنها به ساناز بلکه به تمام مردم
آمــوزش میده .موفق باشی آقــا معلم یه همچین
معلمانی باعث افتخار هر ایرانیه»

فیلمی از وضعیت بد تمرین تیم فوتبال امید که در
اخبار 20:30پخششدهبوددستمایهنقدوضعیت
تیمتوسطکاربرانمجازیشد.دراینویدئومیبینیم
که وضعیت چمن تمرین به شدت خــراب است و
حتی بازیکنان لباس مناسب تمرین هم ندارند و با
همراهی مرغ و خروسها در حال تمرین هستند.
کاربری نوشت« :خیلی هم بد نیست که به جای این
کهپولبهتیمیبرایبازیدوستانهبدنباهمینمرغ
و خروسا هم بازی میکنن و هم پرورششون میدن و
منبعدرآمدشونمیشه»کاربردیگرینوشت«:حق
بدین بابا مسئوالن فدراسیون که درگیر چسبوندن
خودشون به میزن و پیگیرن که مبادا کسی بتونه
بندازشون بیرون بقیه رو هم که گفتن همه جا جار
بزنین اگه رئیس بــره ،فوتبالمون تعلیق میشه»
کاربریهمنوشت«:بااینوضعنهتنهاایندورهبلکه
دههادورهبعدهمبهالمپیکنخواهیمرسید»





برخیمراکزتحقیقاتیکشورازجملهپژوهشگاهرویان درزمینه
استفادهازسلولهایبنیادیبرایمرمتدندان گفتکهچنان
چه تحقیقاتمرمتدندانهابااستفادهازسلولهایبنیادیبه
سرانجامبرسد میتواندانقالببزرگیدرعرصهدندانپزشکی
ایجاد کند اما این تکنیک در دنیا نیز مانند ایران همچنان در
مرحله تحقیقاتی است و به مرحله ارائه خدمات نرسیده است.
امید مقدس در ادامه بر اهمیت جرم گیری دندانها در فواصل
زمانی سه تا چهار ماه و حداکثر شش ماه تاکید کرد و افزود :هر
کارغلطیانجامشود،آسیبمیزند.امااینتصورکهجرمگیری
برای دندانها ضرر دارد ،اشتباه است.



و بازنشسـتگان هـم بدون دقـت پرداخت شـد .بعضی
بازنشسـتگان هسـتند کـه سـه میلیـون میگیرنـد
و بسـته حمایتـی شـامل حالشـون نمیشـه درحالـی
کـه بازنشسـتگانی هسـتند کـه هم خودشـون و هـم
خانمشـون حقـوق دارنـد .مثلا هرکـدوم شـون دو
میلیون و  900هـزار تومان حقـوق میگیرند و 400
تومـن هـم کـه بسـته حمایتـی دریافـت میکننـد .در
حالی که بازنشستههای دارای یک حقوق با اختالف
صـد تومنـی بسـته حمایتـی نمیگیرنـد .واقعـا ایـن
عدالتـه؟
•• تنهـا دلیل گرانـی گوشـت ،بـی سروسـامانی و ظلم
دالالن در بـازار دام اسـت و بـس .لطفـا پیگیر باشـید.
•• بعضـی ازمدیـران جـز دردسـر درسـت کـردن برای
مـردم کاردیگـری ندارنـد مثـل همیـن هیئـت امنایی
کردن مدارس دولتی وگرفتن پـول ازمردم .واقعا چه
کسـی به بعضـی از مسـئوالن اجـازه داده بـرای خالی
کردن جیـب مردم نقشـه بکشـند؟
•• بیسـت هزارمیـن شـماره انتشـار روزنامـه خراسـان
خیلـی خیلـی نزدیـک اسـت .یـک تـکان اساسـی بـه
ظاهـر ،صفحـه آرایـی و چیدمـان صفحـات روزنامـه
بدهیـد.
•• این گرانیها باعث ناامیدی خیلی از جوانان در
شرف ازدواج شده است .لطفا مسئوالن با رفع موانع
روحیه امید و انگیزه در امر ازدواج را زنده کنند.
•• چرا تعرفه خدمات ما دام پزشـکان بسیار پایینتر از
پزشکان اسـت آن هم با این همه خطر؟
•• آقای روحانی گفتند مردم نگران کاالهای اساسی
نباشـند .سـال آینـده هـم مثـل امسـال بـا ارز ۴۲۰۰
مایحتـاج مـردم رافراهـم خواهنـد کـرد .پـس ایـن
قیمتهـای سـربه فلک کشـیده چـه معنـی میدهد؟
تـازه بـه مـردم میگوینـد بـرای سـال آینـده نگـران
نباشـند!
•• دالر پایین آمد پـس چرا قیمت خودرو بـاال میرود؟
لطفا پیگیـری کنید.
•• باسلام فـردی  40سـاله دارای پایـه یـک و کارت
هوشـمند  5ماهـه بیـکار و جویـای کارم .هرجـا میـرم
میگـن سـن شـما زیـاده .فکـر کنـم قانـون منـع بـه
کارگیـری افـراد سـن بـاال رو ایـن بندههـای خـدا بـه
خودشـون گرفتند و الحق واالنصاف بیشـتراز ادارات
و مسـئوالن دولتـی اجـرا میکننـد .اگـه دولتیهـا
هـم انصـاف داشـتند وباایـن جدیـت اقـدام میکردند
االن همـه جوانهـا سـرکار بودنـد ومشـکل بیـکاری
نداشتیم .هرکسی راننده پایه یک  40ساله خواست
مـن درخدمتـم .ثـواب داره.

•• تعزیرات باید چنـد تـا از سـوپری هـارو نقـره داغ
کند تـا دیگـه نـه قیمـت روی اجنـاس رو پـاک کننـد نه
گرونتـر از قیمـت چـاپ شـده بفروشـند.
•• به سفارش دولت محترم داوطلبانه یارانهام را قطع
کـردم .حـاال پسـرهایم ازدواج کردنـد و اینها کـه نیاز
بـه یارانـه دارنـد ثبـت نـام نشـدند .تکلیـف چیسـت؟ و
بایـد چـه کار کنیم؟
•• قیمت خونهها یـک باره دوبرابر شـد تـا خونهای هم
بـه قیمـت پیـدا میشـه قبـل از ایـن کـه مصـرف کننـده
بفهمـه خـود بنگاهها میـرن سـراغش .فکر کنـم خرید
خونـه بـرای خیلیهـا بـه آرزوها پیوسـت!
•• اگـر واقعـا در سـوریه بـرای تیبـا و پرایـد بـاالی صـد
میلیـون تومـان پـول میدهنـد پیشـنهاد میکنـم
کارخانـه سـایپا را بـه سـوریه مننقـل کننـد کـه خـدای
نکرده با ارزان فروشـی به مردم ایران متضرر نشـوند!
•• کسـانی کـه شـغل اداری دارندباالخـره گـذران
زندگـی میکننـد بقیـه کـه جـذب دسـتگاهها نشـدند
چکارکننـد؟ واقعـا چـه تفاوتـی بیـن انسـانها وجـود
دارد؟
•• مـن از نیروهـای شـرکتی طـرح تحـول سلامت
هسـتم .دانشـگاه علوم پزشـکی از سـال  93هر سـال
بـا برگـزاری آزمـون ،مصاحبـه و گزینـش اقـدام بـه
جـذب نیـرو میکـرد امـا امسـال بـا اعلام مناقصـه
جدیـد نیروهـای خدمـات را حـذف و همـه شـرکتها
هم اعالم کردنـد که دیگـه با نیـروی خدمات قـرارداد
نمیبندند .یک ماه از قراردادمـون باقی مونده 150
نفر توی همین مشهد هسـتیم .االن تکلیفمون چیه؟
تکلیـف زندگـی ایـن همـه آدم چـی میشـه؟
•• بـا توجـه بـه گرانـی و تـورم و رکـود دولـت چـرا بـه
سـرعت سـبد حمایتی را بیـن مـردم تقسـیم نمیکند
تـا شـاید مرهمـی بـر دل شـان شـود؟
•• مـردم لطفـا خونـه نخریـد تـا فروشـندهها کمـی بـا
انصافتـر شـوند .آپارتمان  ٨مـاه پیـش  ٣٠٠میلیون
بـوده االن شـده٦٥٠میلیون! دالل هاهـم همیشـه
سـمت فروشـنده هسـتند .االن قیمتهـا واقعـا خنده
دار شـده .نخریـد بـه خـدا ضـرر نمیکنیـد.
•• نماینـدگان محتـرم مجلس بایـد طرحـی را تصویب
کنند که ریاست جمهوری یک دوره و طوالنی ترباشد
تـا ایـن مشـکالتی کـه در دورههـای اخیـر بـرای مـردم
درسـت شـده ان شـاءا ...برطرف و سـبب خیر شود.
•• آیـا بایـد یـک دانـش آمـوز نامـه نـگاری کنـد تـا
مسـئوالن بـه فکـر آبـاد کـردن خانههـای روسـتایی
بشـوند! تکلیـف کسـانی کـه نامـه نـگاری بلد نیسـتند
چـه میشـود؟

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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1.5 M views

اینهایی که گفتی در سرزمین ماست؟

2.8 M views

سرقت پراید راحتتر از سرقت دوچرخه!

ویدئوییدرفضایمجازیپخششدکهیکسارقاز
راحتتر بودن سرقت خودرو در مقایسه با دوچرخه
سخن میگوید .او زمان مناسب برای سرقت پراید
را 11ثانیهودوچرخهرا 20ثانیهاعالمکرد.کاربری
نوشت « :خودروسازها کاله شونو بذارن باالتر با این
ایمنی خودرو هاشون» کاربر دیگری نوشت« :کاش
خودروسازها همین قدر که به فکر گــرون کردن
محصوالتشون هستن به فکر ارتقای کیفی و ایمنی
شونم بودن» کاربری هم نوشت« :ماشین رو که با
قیمتهای بــاال میخریم باز باید چندین میلیون
هزینهکنیمتاازسرقتشدنشجلوگیریکنیم»

بخشی از برنامه «فرمول یک» در فضای مجازی
پخش شد که در آن مهمان برنامه از مشکالت
مردم سیستان گفت .او در بخشی از حرف هایش
از بیماری کودکانی گفت که به دلیل نبود آب
آشامیدنی مناسب مجبور به خوردن آب باران جمع
شده در گودالها هستند .علی ضیاء مجری برنامه
با شنیدن این حر فها با تعجب از مهمان برنامه
پرسید « :اینهایی که گفتید در سرزمین ماست؟»
کاربری نوشت« :مستندی از سیستان دیدم که
میگفت سنگینترین چیز در دنیا این گالنهای
خالی هستند که برای جست وجوی آب روی دوش
دختران سیستان و بلوچستان قرار دارند!» کاربر
دیگری نوشت« :این تنها گوشهای از مشکالت
استان سیستان و بلوچستان بود که باعث تعجب
مجری شد» کاربری هم نوشت« :خاک ،اهواز رو
داره میبلعه و بی آبی هم سیستان رو»

1.1 M views

ترسناکترین فیلم از آتش سوزی کالیفرنیا

یکیازترسناکترینویدئوهاازآتشسوزیکالیفرنیا
ی بود در فضای مجازی
که دارای صحنههای واقع 
پخش شد .کاربری نوشت« :خب با چه عقلی این
خانومه زده توی آتیش .امیدوارم حالش خوب باشه
و به سالمتی از اون آتیش بیرون بیاد» کاربر دیگری
نوشت« :آقایونی که میگن اونوریا با کوچکترین
مشکل همه دولتشون بسیج میشه چرا ساکتید
االن چند وقته کالیفرنیا داره میسوزه و هیچ کاری
نمیتونن بکنن» کاربری هم نوشت« :تــوی فیلم
خانومههمشمیگهمایگادویادخدامیکنهیادمون
نرهکهخدافقطبرایلحظههایتلخوناراحتکننده
نیستتویشادیهامونمازیادخدافراموشنکنیم»
CMYK

