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شرکت های دولتی را
واگذار کنید !

محرومیت های برنامه ای
یارانه ای بودجه 98

تقدیمالیحهبودجهازسویرئیسجمهوربهمجلس
فضای جامعه را به سوی بررسی دخل و خرج کشور
در سال آینده معطوف کرده و چشم اندازاقتصاد
ایــران در سال  98را فــراروی صاحب نظران قرار
دادهاست.
بودجه سال آینده کشور در شرایط خاصی تدوین
شده اســت؛ خــروج آمریکا از برجام و تحریم های
ظالمانه و غیر قانونی کاخ سفید علیه ایران  ،عدم
تعیین تکلیف ساز و کار اروپــا در حمایت عملی از
برجام برای منتفع شدن ایران از منافع آن  ،کاهش
ارزشپولملی،افزایشتورموگرانیجهشیکاالها
وخدماتوساختارناکارآمداقتصادکشورایجابمی
کندتابودجهسال، 98بودجهایمتفاوتوانعطاف
پذیرهمراهباتصمیمهایشجاعانهبرایاصالحات
ساختاریباشد.
در این میان اقتصاد دولتی و عدم اجرای درست
سیاست های اصل 44در دولــت های مختلف و
قابلتوجهنبودننقشبخشخصوصیوتعاونیدر
اقتصادایرانبیشازگذشتهناکارآمدیدولتهای
فربه و غیر چابک را –صرف نظر از این که چه جریان
سیاسی دولت را در دست داشته باشد -به رخ می
کشد .اما آن چه چالش های اقتصاد دولتی ایران را
مضاعفمیسازدرشدبیرویهشرکتهایدولتی
است.به طوری که گفته می شود 70درصد بودجه
کشور متعلق به شرکت های دولتی است .پدیده
نامبارکشرکتهایدولتیکهشایددرابتداباهدف
کاهشبوروکراسیاداریوتسهیلدرروندپیشرفت
اموروارداقتصادایرانشدامروزبهبالیجانکشور
تبدیل شده است و نه تنها روند پیشرفت کشور را
تسریع نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در توسعه
ایرانتبدیلشدهاست.بهویژهآنکهفقداننظارت
موثر،اینشرکتهارابهبنگاههایاقتصادیرابطه
محوروخودسر تبدیل کرده است و بعض ًا به حیاط
خلوتصاحبانقدرتبدلشدهاند.
توصیف شرکت های دولتی از زبان نخستین وزیر
اقتصاددولتتدبیروامیدشنیدنیاست.سخنانی
کهبهاعتقادبرخیموجببهزیرکشیدهشدنطیب
نیا از کرسی وزارت توسط مافیای شرکت های
دولتیشد:
«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت!شرکت
دولتی یعنی سفر خارج از کشور ! شرکت دولتی
یعنی عضویت در هیئت مدیره !شرکت دولتی
یعنی حقوق های نجومی ! شرکت دولتی یعنی
مفسده!شرکتدولتییعنیاستخدامهرکسیکه
شماالزمدارید!شرکتدولتییعنیبهجای1000
نفر 5000نفر کارمند را،آن هم به اعتبار ارتباطات
دوستیوفامیلیاستخدامکنید!تفکردولتیدرمغز
مدیرانمانهفتهاست.مدیرانمحلیوشهرستانی
همازاینشرکتهانفعمیبرند،هرروزبانامههایی
مواجه هستیم با  10یا  20یا  30امضا؛ تهدید به
استیضاح،تهدیدبهسوال،تهدیدبهبرکناری.ولی
بایدمقاومتکنیم».
ولیمقاومتطیبنیادربرابرقدرتمافیایشرکت
های دولتی توان نداشت وصدارت او دوام نیافت تا
شرکت های دولتی همچنان یکه تاز عرصه اقتصاد
ایرانباشند.
همینچندماهقبلپسازابالغسیاستهایجدید
ارزی،رئیس جمهور رسما ازمقاومت شرکت های
پتروشیمی-کهعمدت ًادولتیهستند-وواریزنشدن
ارزهای صادراتی به سامانه سنا به شدت گالیه کرد
و این یعنی شرکت های دولتی از رئیس دولت هم
حسابنمیبرند!
اکنون بودجه در مجلس است و به اصطالح توپ در
زمین نمایندگان مردم! اگر نمایندگان مجلس از
شرکت های دولتی منافعی ندارند و خود را وامدار
آن ها نکرده اند شجاعانه به یک جراحی بزرگ در
اقتصادایراندستبزنندودرسال 98ودرراستای
اجــرای سیاست های اقتصاد مقاومتی واگــذاری
حداقل  50درصد شرکت های دولتی راتصویب
کنند تاطی دو سال مافیای شرکت های دولتی از
اقتصادایرانریشهکنشود!
البتهشرطاینشجاعتجسورانهآناستکهشرکت
هاازطریقبورسوبدونبوروکراسیاداریپیچیده
به طور شفاف ودر یک زمان بندی مشخص به افراد
صاحبصالحیتواگذارشودنهآنکهبازهمروابط
دوستی و فامیلی بر تعداد شرکت های خصولتی
بیفزاید وعــده دیگری را به ثــروت هــای بــادآورده
برساند.با این اقدام درآمد دولت افزایش و هزینه
های دولت کاهش می یابد .اقتصاد ایران هم از شر
شرکت های دولتی رها می شود ،مشروط به آن که
واگذاریهابهدورازرانتوشفافباشدونمایندگان
محترم مجلس هم « عالمه ح ّلی » باشند و قبل از
تصمیمچاهمنافعخودراازاینشرکتها کور کنند!

بودجه 98درشرایطیرونماییشدکهبسیاری
از صاحب نظران منتظر بودند نتیجه هم و غم
سیاستگذاراناقتصادیرابرایاولینسالاز
دورجدیدتحریمهاوهمینطوراولینسالپس
ازشوکبزرگارزیببینند.
چراکهاگرچه،بحرانارزیتاحدزیادیبهزوال
خودنزدیکشدهاست،اماتبعاتتورمیآنبرای
سال آینده قابل مالحظه خواهد بود .همچنین
استمرار تحریم ها در سال آینده ،می تواند آثار
خود را به مــرور نشان دهد که از آن جمله می
توان به نمایان شدن اثرات افت صادرات نفت
اشارهکرد.
با این حال قرارداشتن اقتصاد ایران در جمع
 20اقتصاد بزرگ دنیا ،به رغم همه محدودیت
ها و تحریم ها ،موضوعی است که نشان می
دهد به احتمال زیاد مشکالت فعلی اقتصادی
مردم،تاحدزیادینهناشیازکمبودهایکالن،
(مث ً
ال کوچک بودن حجم اقتصاد) ،بلکه نحوه
توزیعوبازتوزیعامکاناتومنابعاست.آنچهکه
تاکنون کارشناسان در خصوص اقتصاد ایران و
شرایطبودجهتحریمیدرهفتههایاخیرگفته
اند ،نیز عمدت ًا ناشی از این نوع معرفت و نگاه
سیاستیاست.
امــا ،بــه نظر مــی رســد بــودجــه ســال آیــنــده ،به
رغم برخی جنبه های مثبت ،همچنان وارث
محرومیت هایی از جنس همان برنامه های
توزیعیوبازتوزیعیاست.
تراز عملیاتی دولت در الیحه بودجه سال آینده،
منفی  112هزار میلیارد تومان است که قرار
استبانفتتامینشود.همیننکتهکافیخواهد
بود تا نگاه های زیادی ،بر خالف سیاست های
اقتصاد مقاومتی ،در سال آینده به خارج یعنی
قیمتومیزانفروشنفتصادراتیدوختهشود.
این اتفاق در شرایطی است که به گفته خود
دولتمردان از جمله رئیس جمهور ،یارانه
های پنهانی که در کشور پرداخت می شود،
ساالنه  900هزار میلیارد تومان است .این
رقم یعنی حدود  20برابر یارانه نقدی! یعنی
تصور کنید ماهانه به هر ایرانی  910هزار
تومان داده شود!
هر چند این حساب و کتاب  900هزار تومانی،
تنها روی کاغذ است و نقدی کردن یک باره آن
به رغم ادعــای برخی افــراد بــرای توزیع یارانه
 900هزار تومانی ،عم ً
ال از توان اقتصاد ایران
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در کوتاه مدت خارج است ،اما به هر حال ،نشان
دهنده میزان کاری است که دولت می تواند و
باید برای بازتوزیع عادالنه تر این میزان یارانه
انجام دهد .تنها مقایسه این رقم با کسری تراز
عملیاتی بودجه نشان می دهد که چندین برابر
اینکسریبودجه،منابعیدرکشوروجوددارند
کهآنهمبهطورکام ً
الناعادالنهتوزیعمیشوند.
به عنوان مثال ،برخی محاسبات در حوزه یارانه
هایانرژی(کهبخشبزرگیازیارانههایپنهان
ساالنهرابهخوداختصاصمیدهند)نشانمی
دهد که حدود  70درصد از این یارانه ها به 30
درصدباالیدرآمدیکشور-سهدهکثروتمند
 می رسد و 30درصد دیگر به 70درصد دیگرجمعیت!
نمونه دیگر محرومیت های بازتوزیعی یا همان
ضعف های توزیع یارانه ها در بودجه ،به یارانه
نقدی بر می گردد .اگر چه دولت در سال آینده،
بار حذف ثروتمندان از فهرست یارانه بگیران را
به دوش استانداران انداخته است ،اما باز راه را
برایآنهابازگذاشتهوآنهاتنهامجازشدهاند
که برای حذف سه دهک ثروتمند اقدام کنند.
توجه به این نکته نیز ضروری است که تکلیف
استانداران به طور شفاف در بودجه نیامده که
مسیرحذفثروتمندانراچگونهبایدطیکنند؟
از ســوی دیگر ،دولــت در حالی قــرار اســت به
کاالهایاساسیدرسالآینده 14میلیارددالر
یا(بستهبهنرخارزموردمحاسبه)بین 60تا80
هزار میلیارد تومان یارانه ارزی اختصاص دهد
که سابقه عملکرد سیستم های توزیع کاالیی
در سال اخیر نشان داد نظام توزیع این کاالها به
شدت ناکارآمد است و قیمت کاالهای اساسی
که به دســت مــردم می رســد ،به هیچ عنوان،
تناسبیباارزیارانهایندارد.
به نظر می رسد راهکار رفع این مسائل ،در این
است که او ًال دولت در سال آینده ،بدون هیچ
گونه رودربایستی ،برای شفاف سازی دهک
بندی خانوارها و تخصیص هدفمندی یارانه ها
اقدام کند .همان کاری که مشابه آن در دیگر
کشورهایپیشروصورتگرفتهواص ً
الکارعجیب
و غریبی نیست .در کنار این موضوع ،سیستم
هایتوزیعکاالهاییارانهایبهنحویکهضریب
خطای آن ها در پوشش اقشار ضعیف و هدف ،تا
حد ممکن کاهش یابد اصالح شود .به عنوان
مثال برای توزیع سوخت که یارانه زیادی نیز به
همراهآن،بهدارندگانخودروهامیرسد،نظام
سهمیهبندیسوختبانرخوحجمکارشناسی
اجراییشود.دربارهکاالهایاساسینیزاجرای
این طرح در بستر کارت های اعتباری و  ...قابل
اجراست.
این ها همه نکاتی است که با تصریح نشدن در
الیحه بودجه ،عم ً
ال دست دولت را برای تداوم
سیاست های کج دار و مریز بازگذاشته است و
الزماستنمایندگانملتدرهنگامبررسیاین
موضوعات ،برای الزام دولت به توجه بیشتر در
اینباره،حساسیتالزمرابهخرجدهند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• دولت به نادرستی دررسانه هاوجرایداعالم
می کندکه بودجه وام و تسهیالت مشاغل
خانگی رابه سرپرستی بانک ها ابالغ کرده
است ولی متأسفانه درعمل با مراجعه به شعبه
بانک و سرپرستی بانک واداره صنعت ،معدن
و تجارت و اداره کارورفاه اجتماعی خبری
ازبودجه تسهیالت مشاغل خانگی نیست.
•• ب ــرای اتــفــاق تلخی کــه در واح ــد عــلــوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد افتاد آقایان مسئول
در دانشگاه آزاد اگر انصاف داشته باشند باید
از خانواده این عزیزان حضوری عذرخواهی و
از سمت خود استعفا کنند تا حداقل مرهمی
کوچک بر آالم این عزیزان باشد .هموطن
تسلیت.
•• در کشور ما همه اجناس سه برابر شده به جز
حقوق کارگر! با این حقوق750هزارتومان
که فــقــط 200هــزارتــومــان آن بــرای اجــاره
خانه صرف می شود چه کار کنم که شرمنده
خانواده ام نشم؟
••اینچهآموزشو پرورشیاست کهنه معلم
انگیز ه تدریسدارد و نه دانشآموز انگیز ه
س خواندن؟!
در 
•• مسئوالن گرامی ستاد تسهیل ازدواج
جوانان ،حال که وام ازدواج در سال آینده
به مبلغ  15میلیون تومان به تصویب شما
بزرگواران رسیده استدعا داریم یک مقدار به
این مبلغ بیفزایید تا عالوه بر هزینه های رفت
و آمد به بانک ها و از کار افتادگی،حداقل
مبلغی بــرای هزینه های ازدواج هم وجود
داشته باشد.
•• دوشنبه هفته بعد خراسان 2 0هزار تایی
می شه .انتظار تغییرات اساسی در صفحه
آرایی داریم .مثال آگهی های ثبت امالک یا
اموات را در یک صفحه اضافه نیازمندی ها
چاپ کنید.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• شهرستان داورزن فاقد بانک ملی است.
مردم وادارات مجبورند برای انجام امور خود
هرروز مسیر  ۹۰کیلومتری سبزوار -داورزن
را بپیمایند .لطفا مسئوالن بانک ملی فکری
به حال مردم شهرستان بکنند .حداقل باجه
ای برای راه اندازی کار مردم ایجاد کنند.
•• اتــوبــوس دانشجویان برگه معاینه فنی
نداشته و مسئوالن اش می گویند در مراکز
دیگرنیز این گونه است.پس شما چه کار می
کنید و وظیفه تان چیست؟
•• گله دارم از این که برای ثبت نام دانشگاه
علمی کاربردی الزمه با مشاورصحبت کنی
وهزینهصحبتتلفنی جداازهزینهقبضتلفن
دقیقه ای  29هزار ریال است.خب خدا رو
خوش میاد این همه هزینه اضافی؟
•• چند وقت پیش می خواستم جواز امالک
بگیرم بعداز آزمــون و کــاس و آمــوزش در
اتحادیه سه بار مغازه ای را اجــاره کردم اما
هربار یا پلیس اماکن یا آتش نشانی ایراد می
گرفتند تا باالخره پس از چندین بار بازدید
های پی در پی جواز مغازه ام صادرشد .حاال
در این شرایط چطور یک مدرسه بدون نظارت
مجوز می گیرد وباعث کشته شدن عزیزان می
شوند؟ یا اتوبوس از رده خارج در دانشگاه آزاد
با آن عظمتش تردد می کند؟! به نظرم باید
مسئوالن مدرسه زاهدان و دانشگاه آزاد که
به وظیفه شان عمل نکرده اند برکنار شوند.
•• من برلیانس تحویل شهریور ثبتنام کردم
هنوز دعوت نامه نیامده زنگ زدم سایپا وگفتم
اگه قیمت خودروها باال بره شامل حال منم
می شه؟ گفتند بله! حتی اگه یک سال از
موعد تحویل بگذره باز هم قیمت خودرو زمان
ارســال دعــوت نامه محاسبه می شه و شما
امضا کردید .خب مشخصه که این جوری
شرکت های خودروسازی خودرو رو تحویل

نمابر05137009129 :

نمی دهند تا قیمت جدید تصویب بشه!
•• واقعا دیگر با سیلی هم نمی شود صورت را
سرخ نگه داشت .قابل توجه برخی مسئوالن
بی درد!
•• از سبدکاالی محروم ترین قشرجامعه که
همان بی درآمدها هستند چه خبر؟!
•• آقای ظریف اگرهدف از برجام ،اقتصادی
نبود پس چه بود؟ قراربود هم سانتریفیوژها
بچرخد هم چرخ زندگی مردم اما شما هردو
را از کار انداختید و تازه طلبکار هم هستید؟!
•• بــه خ ــدا قــســم مــا کــارمــنــدان دولـــت هم
هیچ بسته حمایتی نگرفته ایــم .ایــن قدر
کارمندهای دولت را نکوبید .در اداره ما هیچ
کسی بسته حمایتی نگرفته .روزنامه خراسان
اطالع رسانی کند تا بقیه بدانند.
•• 22روزه که شوهرم بــرای دو میلیون در
زندانه! خواهش می کنم کمکم کنید.
•• واقــعــا کـــدام مملکت قیمت تــولــیــدات
کــارخــانــجــات خـــودروســـازی را بــا قیمت
بازارهای آشفته منطبق می کند؟ آیا قیمت
های بازار استاندارد است؟ واقعا جای تاسف
است.
•• تلویزیون که یکسره نــرخ تــورم وبیکاری
دیگرکشورها را اعــام مــی کند چراوقت
وهزینه اش راکمی صــرف کشورخودمان
نمی کند؟ دلمان به پایین بودن قیمت نان
خوش بود اما نان هم گران شد .آقایان! به داد
مردم برسید.
•• چــرا بــه آخــرســال کــه نــزدیــک مــی شویم
هــرســال بایدشاهد جــان باختن تعدادی
ازبهترین هــای کشورباشیم؟ ســال 95
پالسکووآتش نشان هــای قهرمان .سال
96سانچی وعزیزان دریا دل که دریاجاودانه
شان کرد و امسال هم دانش آموزان سیستان
ودانشجویان مان.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

صالح غیرتمند و دزدی که از شاه لوله می دزدید!






مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی ارشاد :

«آخرین خبر» نمونه مدل جدید استارت آپ های
شبکه های اجتماعی است

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی معاونت
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با
اشاره به وضعیت نه چندان مناسب رسانه های
چاپیگفت:امروز مدلجالبیکهدرحالایجاد
اســت ،استارت آپ هــای جدید بــوده ،الگوی
این مدل در شبکه های اجتماعی وجود دارد و
«آخرینخبر»نمونهآناست.
به گزارش ایسنا حمیدرضا ضیاییپرور دیروز
در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد،
اظهار کرد :دورهای که ما رسانه اجتماعی را
نادیده بگیریم تمام شده و امــروز وارد رسانه
فــردی شده ایــم .یعنی یک فرد می تواند یک
زلزله  ۸ریشتری رسانه ای ایجاد کند .در دنیا
رسانههاموتورمحرکاقتصادهستند.تشویق،
ترغیب و هشدار رسانه موجب رشــد یا زمین
گیر شدن کسب و کار می شــود .وقتی یک یا
چند رسانه تاثیرگذار در ایران مردم را تشویق
و ترغیب به خرید و فــروش دالر می کنند ،آن
وضعیکهدیدیمدرکشورایجادمیشودوامروز
هم عکس آن اتفاق را شاهد هستیم.ضیایی
پرور اضافه کرد :مرجعیت رسانهای در کشور از
رسانه داخلی به رسانههای خارجی تغییر کرده
است.بررسیهانشانمیدهدنخبگانجامعه،

یعنی نخبگان سیاسی ،فکری و سرمایه ای این
سه گروه مخاطب رسانه خارجی هستند .گروه
دوم طبقه متوسط هستند ،رسانه قالب طبقه
متوسط جامعه فضای مجازی است و طبقات
پایین دستی از رسانه های ما استفاده می کنند
هرچند که ماهواره هم دارنــد.وی ادامــه داد:
نخبگان ما رسانههای خارجی را میبینند .در
حوزهرسانههایمجازیهمحدود ۶۰درصداز
مردم به اینترنت دسترسی دارند؛ چیزی حدود
 ۵۵میلیون نفر که از این تعداد ،بین  ۴۰تا ۴۵
میلیوننفرازتلگراماستفادهمیکنند.مدیرکل
دفترمطالعاتوبرنامهریزیمعاونتمطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اضافه کرد:
اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایــران است و
توئیتررسانهسومکشوراستبا ۱۰میلیوننفر؛
اکثرافرادفعالدرحوزهسیاسیدرتوئیترحضور
دارند،توئیتررسانهگروهنخبگانیاستکهگروه
مرجع هم هستند .وی تصریح کرد :با بررسی
رسانههرکشورمیتواناقتصادآنرامتوجهشد.
وی افزود درمیان رسانه ها ،مدل جالبی که در
حال ایجاد است ،استارت آ پ های جدید بوده،
الگوی این مدل در شبکه های اجتماعی وجود
داردو«آخرینخبر»نمونهآناست.
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مطالب مربوط به تیتر های زیر را که در صفحه اول آمده است  ،در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا
سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی  www.khorasannews.comمطالعه کنند.

اهالیپنجتنپایاولین«تریبونمحله»خراسان
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غیرت صالح قابلتوجهسلبریتیهایوطنی

فیلم هایی برای تخریب

عذرخواهی نماینده مجلس کره از مردم

روزنامه میرر انگلیس خبری منتشر کرد که
بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای مجازی
داشــت  .در خبر ایــن روزنــامــه آمــده اســت:
«محمد صالح ،ستاره مصری لیورپول پس از
اخبار منتشر شده از سوی رسانهها مبنی بر
قصد لیورپولی ها بــرای جــذب مونس دبــور،
مهاجم اسرائیلی تصمیم به جدایی گرفته و
سران این تیم را تهدید به جدایی کرده است».
کاربری نوشت« :محمد صالح قبال هم از دست
دادن با بازیکنان تیمی از رژیم صهیونیستی
امتناع کرده بود» .کاربر دیگری نوشت« :اینو
مقایسه کنیم با برخی بازیکن هایی که میگن ما
حرفه ای هستیم و هرچی باشگاه بگه و برخی
سلبریتی هایی که میگن ملت فلسطین به ما چه
ربطی داره از مظلوم دفاع نکنی ممکنه فردا
نوبت خودت بشه تحت ظلم ظالم قرار بگیری ».

به نظر می رســد فضای به وجــود آمــده بعد از
ماجرای نماینده ســراوان پخش ویدئوهایی از
نمایندگان مجلس از دوره های قبل یا زمانی که
نماینده نبودن در فضای مجازی باب شده که
شائبه تخریب را در اذهان تداعی می کند .یکی
از این ویدئوها که به نظر می رسد متعلق به
شش سال قبل است  ،در فضای مجازی پخش
شد که نماینده میاندوآب از طرفدارانش می
خواهد عده ای را مورد ضرب و شتم قرار دهند.
کاربری نوشت« :این فیلم به طور ناقص و فقط
از همین لحظه درخواست نماینده پخش شده و
معلوم نیست بعد و قبلش چیه هرچند که برای یه
نماینده خوب نیست این جوری حرف بزنه» .کاربر
دیگری نوشت« :اگر از همان دوره های قبل با
نماینده های بد دهن و هتاک برخورد می شد
امــروز شاهد این ماجراها نبودیم و اگه االن
برخورد نشه دوره های بعد هم همین ماجراست».

مقایسه نماینده مجلس کره با نماینده های
خودمان در فضای مجازی امروز به شدت بازتاب
داشــت این مقایسه به این دلیل رخ داد که
خبری از عذرخواهی نماینده مجلس کره جنوبی
به دلیل فشارهای رسانه ای در فضای مجازی
پخش شد .ماجرا از این قــرار بــوده که این
نماینده بعد از اعتراض کارمند فرودگاه به
او که از نشان دادن کــارت شناسایی اش به
مامور گیت فرودگاه امتناع کرده گفته است
که من نماینده مجلسم و قوانین را میدانم،
راهم را باز کن  .کاربری نوشت« :ای بابا یکم
ازنماینده های ما یاد بگیرین فحش میدن بعد
جلسه غیرعلنی میگیرن و کارمند و فیلم بردار
رو موأخذه میکنن».
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بیخ گوش پلنگ ایرانی
یکی از محیط بانان زحمت کش پارک تندوره
فیلمی از یک پلنگ ایرانی گذاشت که خودش
در خودرویی با فاصله یکی دو متری آن حیوان
قــرار داشــت و در صفحه مجازی اش نوشت:
«کارشناسان تخمین میزنند  ٣۵قالده پلنگ در
پارک ملی تندوره در خراسان رضوی که بهشت
پلنگان ایرانی لقب گرفته زیست می کنند».
کاربری نوشت« :خدا کنه یه عده با دیدن این
فیلم با این پلنگ زیبا فردا هوس نکنن برن و
شکارش کنن» .کاربر دیگری نوشت« :دیدن
پلنگ ایرانی توی این همه خبر بد مثل یه هوای
تازه است».
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دزدی که از شاه لوله می دزدید
تلویزیون ،گزارشی از دزدی بنزین و گازوئیل
از شاه لوله  16اینچی پخش کرد که در فضای
مجازی هم بازتاب زیادی داشت .در این گزارش
گفته می شود که صبح دیروز یکی از کارگران
شهرداری بوشهر نشت بنزین از زیر آسفالت را
خبر می دهد و مشخص می شود که بیش از دو
سال است که یک لوله یک اینچی به شاه لوله
وصل شده و از آن بنزین دزدی می کند .کاربری
نوشت« :این دزدی و قاچاق سوخت دیگه نه
کارت سوخت می خواد و نه همسان سازی قیمت
فقط نظارت میخواد».

کتک زدن پلیس راهور این بار در صالحیه!
فیلمی تلخ و ناراحت کننده از ضرب و شتم پلیس
توسط راننده یک پراید در فضای مجازی پخش
شد .در این فیلم می بینیم که پلیس وقتی
راننده پراید دوبله پارک می کند با دست از او
می خواهد برای جلوگیری از ترافیک به راه خود
ادامه دهد و پارک نکند که راننده از ماشینش
پیاده می شود و با ضرباتی به صورت پلیس می
زند .کاربری نوشت« :اگه یه پلیس با یک نفر کمی
تند برخورد کنه همه واکنش نشون میدن و می
خوان که خاطی به اشد مجازات برسه امیدوارم
االن هم این فیلم رو ببینن و نظر بدن» .کاربر
دیگری نوشت« :اگه قرار باشه پلیس نتونه با
آدم خاطی برخورد کنه که هر کی به هر کی میشه،
همیشه پلیس رو به اقتدارش می شناسیم».

