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توصیهآبگوشتیضدزورگیریوشگردکثیفافزایشاجارهها!




3.1 M views

آب شدن کادر درمان کرونا
فکر کن در هوای گرم یک لباس پالستیکی به تن داشته
باشی که هیچ روزنه ای ندارد و باید ساعت ها آن را به
تن داشته باشی و بعد از 7تا  8ساعت می توانی آن را
در حالی که چندین لیتر آب بدنت را در خود جای داده
از تنت در بیاوری و روز بعد روز از نو روزی از نو .این
وضعیت هر روز کادر درمان و کارکنان آزمایشگاه های
نمونه برداری کروناست که ویدئوی یکی از کارکنان
آزمایشگاه نمونهبرداری در گرمای طاقتفرسای
شهرستان بوکان در شبکه های اجتماعی با بازتاب زیادی
همراه بود .کادر درمان و کارکنان آزمایشگاه های نمونه
برداری کرونا باید در این گرما لباس های ایزوله به تن
داشته باشند و به خاطر سالمت ما ذره ذره آب شوند.
کاربری نوشت« :بهترین کمکی که میشه به کادر درمان
کرد اینه که با زدن ماسک مراقب خودمون باشیم تا
فشار کمتری به اونا بیاد».



2.8 M views

جنایتی که از یاد نخواهد رفت
روز گذشته مصادف بود با روز هدف قرار دادن هواپیمای
مسافر بری ایرباس در خلیج فارس توسط آمریکا که در آن
حادثه  296مسافر بی گناه که  66نفر آن ها کودک زیر 13
سال بودند .کاربران زیادی در شبکه های مجازی با محکوم
کردن این جنایت آمریکا یاد شهدای این حادثه را گرامی
داشتند .کاربری نوشت« :بنویسید تا همیشه در تاریخ
ثبت شود که ؛ کشتار مسافران ایرباس ایرانی لکه ننگی
است بر دامان آمریکا که هیچ گاه پاک نخواهد شد ».کاربر
دیگری نوشت« :آمریکا در طول تاریخ خود جنایتهای
زیادی را بر مردم جهان تحمیل کرده و انهدام هواپیمای
 ۶۵۵ایرباس ایــران در آ بهــای نیلگون خلیجفارس
نمایی از جنایتکارترین جنایتهای این شیطان بزرگ
است؛جنایتی که از یاد نخواهد رفت ».کاربری هم نوشت:
«اون شصت و شش بچه ای که تو ایرباس  ۶۵۵بودن اگه
شهید نمیشدن االن سی و خرده ای سن داشتن!»

تصاویر پربازدید فضای مجازی
رزمنده های
 8سال دفاع
مقدس از
سال ها پیش
با ماسک
آشنا شدن ،از
همون روزایی
که رژیم بعث با
کمک آلمان و
بقیهکشورها
شروع کرد
بهشیمیایی
زدن

منماسکمیزنم

خبرنگارخراسانبهمدارکموثقیازسندهمکاریهایجامعایرانوچیندستیافتهوبهبررسیادعاهادرباره
آنپرداختهاست
هادیمحمدی–اولتیرماهامسالدرخبرکوتاهیاعالمشدکهپیشنویسنهاییسند«برنامه ۲۵سالههمکاریهایجامعایران
وچین»بهتصویبهیئتدولتجمهوریاسالمیایرانرسیدووزارتامورخارجهمامورانجاماقداماتنهاییتاامضایاینسندبا
طرفچینیشد.اززماناعالماینخبرگمانهزنیهایرسانهاینیزشدتگرفتوبرخیادعاهاوابهامهاییدربارهاینسندمطرح
کردند که الزم است به آن ها پاسخ داده شود .حاال روزنامه خراسان به مدارک موثقی در خصوص این سند دست یافته که نشان
میدهدابهامهاوادعاهاوعددورقمهایمطرحشده دربارهاینسند،ساختگیبودهودراینپیشنویسکهدوهفتهقبلبهتصویب
دولترسیدهخبریازاینمسائلنیست.

ادعاها درباره سند از کجا ریشه می گیرد؟

کاسب خدا ترس

حاجکبیرصابر
ازاونکاسب
هاییهکهخیلی
حواسشبه
کسبحالله،
برایاینکهدر
حقمشتریش
اجحافنکنه
اینروازپاکت
تویترازوش
میشهفهمید



2.9 M views
2.4 M views

کهنه پوشی عیب است یا نیست؟
گزارش روزنامه ایران درباره پوشیدن لباس های قدیمی
و البته دست دوم خیلی زود در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد و مورد توجه کاربران قرار گرفت.
در این گزارش از فواید خرید لباس های دست دوم
می گوید و در بخشی از آن می خوانیم« :به نظر من این
تفکر باید بین مردم از بین برود که لباس دست دوم
پوشیدن کاری ناشایست است .اگر شما باور کنید که با
این کار به محیط زیست کمک میکنید ،آن وقت با افتخار
از لباسهای قدیمی استفاده میکنید .البته بحث فرهنگ
سازی درباره این قضیه در ایران هنوز جای کار دارد ،اما
میشود چنین فرهنگی را جا انداخت ».کاربری در نقد
این گزارش نوشت« :این همه می گن از لباس های دست
دوم استفاده نکنید که ممکنه منشأ آلودگی باشه بعد اون
وقت اینا میان میگن بخرید ».کاربر دیگری نوشت« :این
گزارش فرهنگ سازی فقره نه حفظ محیط زیست».

توصیه آبگوشتی ضد زورگیری!
پوستری در فضای مجازی دربــاره چگونگی برخورد با
زورگیرها روز گذشته سوژه کاربران شد .در این پوستر
از مردم می خواهد در مواجهه با زورگیر خونسرد باشند
و به زورگیر نه بگویند و صحنه را ترک کنند .حتی در این
پوستر آمده که زورگیر طبق قانون حق گرفتن اموال شما
را ندارد .کاربران با این پوستر شوخی های زیادی کردند.
کاربری نوشت« :زورگیر بعد از نه شنیدن دیگه هیچ وقت
اون زورگیر سابق نمیشه!» کاربر دیگری نوشت « :با نه
گفتن صحنه را ترک کنین ،حاال ممکنه دوتا قمه هم تو سر
و گردنت فرود بیاد که چیزی نیست ».کاربری هم نوشت:
«پس چی شد؟ پیامهای زورگیران خیابانی را سین کنیم و
جواب ندهیم ».کاربر دیگری هم نوشت« :لطفا می خواین
توصیه هم بکنید ،توصیه آبگوشتی نکنید ».کاربری هم
نوشت« :سعی کنید نزدیک بیمارستان به زورگیر نه بگید
که تا خون بدنتون تموم نشده به بیمارستان برسید».

تحرکاتمورد رصدآمریکا

آمریکاگفتهما
داریمایرانرو
رصدمیکنیم
وتحرکات
عجیبی
مشاهده
کردیمولی
نمیدونهاین
ماشینها،
نیسانحمل
کاههستن!

ریزعلیهایامروز




2.1 M views

کشتاربهخاطرکلکل 2شکارچی
انتشار فیلم کشتار و شکار غیرمجاز ۱۷راس خرگوش
وحشی در استان بوشهر که به خاطر کل کل دو شکارچی رخ
داده بود موجب نگرانی دوستداران طبیعت و عموم مردم
شد و واکنش های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت.
در پی انتشار این ویدئو اعالم شد که اداره کل حفاظت
محیط زیست این استان اقدام به شناسایی و تشکیل
پرونده قضایی علیه متخلفان کرده است .به گفته مدیرکل
محیط زیست استان بوشهر ،عامالن این کشتار ،ساکن یکی
از روستاهای شمال استان بوشهر هستند که شناسایی
شده اند و علیه آنان اعالم شکایت شده است .کاربری
نوشت« :این فیلم نمایش یک جنایت کامل محیطزیستی
است ».کاربر دیگری نوشت« :با اسلحه حیوان بی زبون و
بی دفاع رو کشتن هنر نیست  ،انسان بودن هنره» کاربری
هم نوشت« :کاش یه مجازاتی براش در نظر بگیرن که
عبرتی بشه برای همه شکارچی ها».

3.4 M views

شگردکثیفداللها!
این روزها فصل تغییر خانه است و اجاره ها به شدت در
حال باال رفتن و عده ای از دالل های سود جو هم برای
باال بردن بیشتر قیمت ها شگردهای خاصی دارند .یکی
از این شگردها که دیروز مورد توجه کاربران شبکه
های اجتماعی قرار گرفت مربوط به اجــاره ملکی در
یوسف آباد تهران بود .در این شگرد دالل ها و برخی
بنگاه دارها برای باال بردن قیمت ،یک آگهی را به شکل
های مختلف در سایت های فروش قرار می دهند و این
ذهنیت به وجود می آید که اجاره این منطقه باالست و
بالطبع بقیه هم اجاره ها را باال می برند .کاربری نوشت:
«کاش هر چه زودتر در کنار این سامانه ثبت خانه های
خالی ،سامانه ای هم برای ارزیابی اجاره خانه درست شه
تا با گران فروش ها برخورد شه».

اینکهاسم
کلینیکیرو
کهدرآتش
سوخت،همه
حتیوزارت
بهداشت
اشتباهگفتن
نشونمیدهیه
پروتکلخاص
برایارزیابی
درروزهای
بحرانینداریم

جزئیایت از سند 25ساله
ایران و چین

نبودپروت

یه روزی
ریز علی با آتش
زدن پیرهنش
یه قطار رو
نجات داد و
امروز یه جوون
«دیشموکی»
با استفاده
از پیرهنش
مشغول
خاموش کردن
آتشه

ک
لهایمواج
ههبابحران

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

بررسی های خبرنگار خراسان نشان می دهد بیشتر خبرسازی
ها در خصوص سند همکاری های راهبردی  25ساله ایران و
چینازسایتانگلیسی«پترولیوماکونومیست»ریشهمیگیرد.
این رسانه غربی مدعی شده بود در این سند تهران و پکن برای
سرمایهگذاری  ۴۰۰میلیارد دالری چینیها در صنعت نفت
 ،گاز ،پتروشیمی ،صنعت و حوزه حمل ونقل ایــران به توافق
رسیده اند و شرکتهای چینی برای حضور در هر گونه پروژه
انرژی ایران در اولویت قرار خواهند گرفت .از دیگر دروغ های
بزرگ این نشریه حضور قریب الوقوع پنج هزار نیروی امنیتی
چینی برای حفاظت از منافع این کشور در ایران بود .به ادعای
این رسانه انگلیسی ،چین میتواند بخشی از تولیدات نفت،گاز
و پتروشیمی ایران را با تخفیف تا حدود  32درصدی خریداری
وپولشراحداکثرتادوسالپرداختکند.بنابراینادعاهاایران
این امکان را دارد که با کمک بانکها ،پول محصوالت خود را به
ارز مرجع تبدیل کند و چین به دنبال تخفیف  ۸تا  ۱۲درصدی
برمبناینرخمبادلهدالراست.عالوهبراینشیطنتانگلیسی،
درداخلکشورنیزبرخیدچاراشتباهشدندواظهاراتیرامطرح
کردندکهبامتنسندومدارکیکهبهدستمارسیده،همخوانی
ط کریم در
نــدارد .حجت االســام حسن نــوروزی نماینده ربــا 
مجلساسفندسالقبلگفتهبودمذاکراتیازسویدولتدرحال
انجامبودکهجزیرهکیشبهمدت25سالبهچینیهاواگذارشود
یامحموداحمدینژادچندروزپیشبهقراردادیکهبهگفتهوی
«مخفیانهباطرفهایخارجیمنعقدشود»اعتراضکرد.بهنظر
میرسدشیطنتغربیهابرایسردرآوردنازاینطرحواحیانا
تالش برای به هم خوردن چنین برنامه راهبردی مهمی میان
ایرانوچینباعثشدهتاچنیندروغهاییرابهسندنسبتدهند
ومتاسفانهبرخیدرداخل ایراننیزدردامایننقشهافتادند.

آیااینفرایندمحرمانهبودهاست؟
نکته اول این است که در اعالم مراحل تدوین این سند تاکنون
هیچ محرمانگی وجود نداشته است که افرادی ادعای کشف
آن را داشته باشند .بهمن  94و یک هفته پس از شروع اجرای
برجام در سفر تاریخی «شی جین پنگ» رئیس جمهور چین به
ایرانبیانیهایمشترکمیاندوکشورتنظیمومنتشرشدکهدر
بند ششم آن آمده است «نظر به اراده راسخ طرفین برای توسعه
روابط دو کشور و با توجه به مکمل بودن ظرفیت های اقتصادی
و همچنین وجود زمینه های مختلف همکاری در عرصه های
انرژی،زیرساختی،صنعتی،فناوریودیگرزمینههایمشترک،
دو طرف توافق می کنند رایزنی ها و مذاکرات الزم برای انعقاد
قــرارداد همکاری های جامع 25ساله را در دستور کار قرار
دهند» .از آن مهم تر این که «شی جین پنگ» موضوع همکاری
های 25سالهرادردیداربارهبرانقالبنیزمطرحکردکهایشان
هم ضمن تایید فرمودند« :توافق رؤسای جمهوری ایران و چین
براییکروابطاستراتژیک ۲۵ساله،کام ً
الدرستوحکمتآمیز
است» .در شهریور  98در سفر ظریف به پکن ،پیش نویس ایران
به طرف چینی داده شد که آن جا هم وزیر خارجه کشورمان در
یکتوئیت،خبرتقدیمپیشنویساینسندبهچینرااعالمکرد.
از شهریور  98طرف چینی روی متن ایران کار کرد تا فروردین
امسال که چینی ها پیشنهادهای شان را به ایران ارائه کردند و
اول تیرماه در نهایت پیش نویس اولیه دوکشور به تصویب دولت
رسیدوخبرشهمازسویسایتدولتوهمسخنگویدولتبه
صورت رسمی اعالم شد .این ها نشان می دهد قرار نبوده سند
درخفاتصویبشودضمناینکهبرایتدوینچنینسندمهمی
بسیاری از دستگاه ها و بخش های داخل و خارج دولت دخیل
هستندوحداقلدرقسمتهایمربوطبهخودمطلعبودهونظر
کارشناسیدادهاند.

آیااینسندتوسط 2کشورامضاشدهاست؟
نکته بعدی این که ادعاهایی از جمله این
کهدرسفرظریفبهچینسندامضاشدهیا
دولتسندراتصویبکردهدرستنیست
زیراهمانگونهکهبهطوررسمینیزاعالم
شده این پیش نویس است و بازهم باید دو
طرف نظر نهایی را بدهند و قطعا مواردی
هم برای مذاکره حضوری باقی خواهد
ماند  .نکته دیگر این که می
گویند چــرا جزئیات سند
منتشرنمیشودیکدلیل
هــمــان مــوضــوع نهایی
نشدن سند است و دلیل
دیــگــر ایـــن کــه در هر
توافقی باید رضایت دو
طرف کسب شود و در
اینموضوعنیزشنیده
هایماحاکیاستاز
آنجاییکهباعلنی
شــــدن م ــوض ــوع،
آمریکا فشارهایش
را ش ــدت خــواهــد
بخشید تا سند از بین
بــرود ،بنابراین چینی ها
تاکنون موافق انتشار آن نبوده اند.

همچنین گویا قرار است سند به مجلس برود و نمایندگان نیز در
جریان جزئیاتش قرار بگیرند .اما درباره ابهامات مطرح شده در
پایگاهانگلیسیپترولیوماکونومیستبایدگفتکهطبقمدارک
موثقیکهبهرویتخبرنگارروزنامهخراساننیزرسیدهغیرازعدد
 25سالکهمربوطبهمدتاجرایاینبرنامهاستدرسنداصوال
هیچ عدد و رقمی وجود ندارد و به صورت منطقی نیز سندی که
برای 25سالتدوینمیشودنبایدعددورقمداشتهباشدازاین
رو به نظر می رسد طرف های غربی برای آگاه شدن از مفاد سند
به خلق چنین شایعاتی دامن می زنند .در این زمینه تسنیم نیز
درگزارشینوشت«:جریانهاییمثلآقایمحموداحمدینژاد
نیزکهغیبگویانهباسندتعاملباچینمخالفتمیکنند ،بخش
دیگری از دستاندازهای دولــت و به عبارت دقیقتر ،موانع
کشور در این زمینه خواهند بود .احمدینژاد که خود در سال
های 90و 91چراغ سبزهای متعددی به آمریکا برای مذاکره و
باالترازآن«ارتباط»میداداز 92بهاینسوتازمانیکهمذاکرات
و برجام در جامعه رونقی داشت ،سکوت کرده بــود ...وبه رغم
آن که کارشناسانی نظیر رئیس اتاق ایران و چین میگویند ،او
خود معتقد به رابطه سطح باال با چین بوده ،در مقطع فعلی برای
فاصلهگذاری خود با سیستم ،عجیب نیست که به مخالفت
غیبگویانهوسیاستزدهباهمکاریراهبردیباچینبپردازد».

سندحاویچهبرنامههاییاست؟
بر اســاس اطالعات موثق این سند با عنوان رسمی« برنامه
همکاری های جامع ایــران و چین » ثبت شده و حــوزه های
سیاسی ،امنیتی ،دفاعی ،فرهنگی ،کشاورزی ،اقتصادی،
علمی ،جهانگردی ،نفت و انرژی ،زیرساخت های مخابراتی
و فناوری ارتباطات ،تجارت ،بهداشت و سالمت و  ...را شامل
می شود.در برخی از بندها صحبت از تسهیل سرمایه گذاری و
فاینانس است و برخی از بندها از حمایت های متقابل سیاسی
در مجامع بین المللی می گوید  .در حــوزه نظامی و دفاعی
موضوعاتی همچون آمــوزش ،انتقال فناوری های دفاعی،
مبارزه با تروریسم و رزمایش مشترک آمده است .از نکات بسیار
مهم این سند می توان به توافق بر سر تجارت با ارزهای ملی
یاد کرد  .همچنین در این سند بارها به طرح بزرگ چین به نام
«یک کمربند -یک راه» (طرحی بر بستر مسیر جاده ابریشم)
اشاره شده و این که ایران می تواند ضمن مشارکت فعال در
این طرح جهانی ،از فواید اقتصادی و صندوق اعطای وام این
طرح نیز بهره مند شود .بر اساس این مدارک چین وارد کننده
ثابت نفت از ایران خواهد بود و ایران نیز باید نگرانی های چین
بــرای بازگشت سرمایه گــذاری خود را برطرف کند.ارتقای
همکاری های بانکی  ،مالی و بیمه ای و گشایش شعبات بانک
های ایران و تاسیس بانک مشترک ایران و چین به ویژه ایجاد
پیام رسان ملی میان دو کشور به جای سوییفت نیز مطرح شده
است.کمکبهساختخطآهندرنقاطمختلفکشور،افزایش
صادرات فراورده های نفتی به چین ،کمک و سرمایه گذاری در
حوزه زیرساخت های انرژی فسیلی  ،سرمایه گذاری در تقویت
کریدورهای راهبردی که از ایران می گذرند  ،سرمایه گذاری
برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه
 ،مشارکت در توسعه همه جانبه سواحل مکران ،کمک به ایران
بــرای ایجاد نسل 5اینترنت و تقویت شبکه ملی اطالعات ،
سرمایه گذاری برای تولید انرژی های پاک در مناطق کویری
ایران،کمک به توسعه صنعت صلح آمیزهسته ای کشورمان و
سرمایه گذاری در تامین واگن مترو و ساخت خطوط مترو در
شهرهای بزرگ و شهرهای جدید ایران از جمله بخش های
مهم سند است.

ماجرای کیش و سند ایران و چین
ازنکاتبحثبرانگیزدربارهسند،شایعهواگذاری 5سالهجزیره
کیش به چین است در حالی که در این متن راهبردی هیچ
اشاره ای به کیش نشده و تنها در یک بند آمده «سرمایه گذاری
و توسعه جزایر منتخب در حوزه گردشگری،صنایع پتروشیمی
 ،شیالت و ...توسط چین» که البته این جزایر نیز از سوی ایران
وباتوجهبهمصالحونیازهایماانتخابومعرفیخواهندشد.
هر چند در عالم سیاست  ،منافع تعیین کننده خط مشی های
طرفیناستونبایدبهقولهایشفاهییامواضعلفظیدلخوش
بود اما در مجموع آن چیزی که امروز به عنوان " برنامه همکاری
هــای جامع ایــران و چین " در دست
تدوین و نهایی شدن است اگرچه با
تغییرات کوچکی نیز همراه خواهد
بود اما می تواند یک نقشه راه روشن
و یک ریل گــذاری اصولی را برای
روابـــط دو کشور مهم در دنیای
آینده ترسیم کند  .جایی که چین
به عنوان قدرت اول اقتصادی دنیا
در آینده نزدیک نمی تواند برای
هر گونه برنامه جهانی  ،ایران را به
عنوان یک قــدرت بــزرگ منطقه
غرب آسیا نادیده بگیرد بلکه دو
طرف می توانند با روابطی مکمل
و مستقل از قــدرت هــای سنتی و
سلطه گرغربی ضمن تامین منافع
خودومنافعمشترک،دربرابرفشارهایکشورهای
سلطهگرنیزمحکمترازقبلایستادگیکنند.

