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جلوگیری از اقدامات تروریستی
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اقتصاد دانش بنیان محقق
نخواهدشد مگر...
دوستی می گفت  :در ژاپن مردم جنس ژاپنی می خرند  ،در چین
جنس چینی ،در آلمان جنس آلمانی؛ اما در ایران مردم هم جنس
ژاپنی می خرند ،هم جنس آلمانی و هم جنس چینی  ،اما نوبت به
جنسایرانیکهمیرسدهزارویکاماواگروتردیدناشیازیکباور
غلط چندین وچندساله سد راه شان می شود تا از خرید آن جنس
منصرف شــان کند  .باوری که به طور پیوسته براین مدار چرخیده
اســت که جنس ایرانی کیفیت ندارد  .تفکری که ذهنیت بسیاری
از طبقات اجتماعی ما را درباره بخشی از کاالی داخلی مخدوش
کردهوزدودنآن بهیکبارهآساننیستویکشبههمنمیتوانبه
سهولتحرفنوییراجایگزینشکرد.بهخاطرهمینباورهایغلط
استکهامروزبازارکشورمانبهمیدانتاختوتازبرندهایخارجی
تبدیلشده،برندهاییکهحتیاگربیکیفیتهمباشنداماازآنجا
که نام کاالی خارجی را یدک می کشند  ،آن ها را از کاالی داخلی
ارجحترمیدانیم.کمیکهفکرکنیممیبینیممتاسفانهریشه این
باورغلطکهعمدتا ازضعففرهنگینشئتمیگیرد،تنهادرذهن
عوام نیســت بلکه تا آن جا ریشــه دوانده که امروز در ذهن مدیران
ومسئوالن کشورهمجاخوشکرده،تاجاییکه«حمایتازکاالی
ایرانی»هیچگاهازحدیکشعارزیبافراترنرفتهاست.همهداعیهآن
رادارندکهازکاالیایرانیحمایتکننداماوقتیپایعملبهمیان
می آید ،تقریبا کمتر کسی برای تغییر این وضعیت پا به میدان می
گذارد.نکتهغمانگیزماجرااینجاستکهاینباورغلط،امروزحیات
شرکت های دانش بنیان وتولیدات فناورانه را هم تحت تاثیرخود
قراردادهاست.تولیداتیکهمولودفکرواندیشهایرانیاستبهدلیل
وجودهمینباورهایغلطبهسختیراهخودرابهبازارهایداخلی
و بخش صنعت باز می کند .از این رو هم اکنون نبود بازار مناســب
داخلیودستردصنایعبهفناوریداخلیومهمترازآنوارداتبی
رویهمحصوالتمشابهتولیدداخلکهاتفاقابعدازاجرایموفقیت
آمیز برجام بر شدت آن افزوده شده است ووجود رانت های داخلی
فروش محصوالت خارجی ؛ از مهم ترین چالش هایی اســت که در
مقابل فناوریداخلیقدعلمکرده،فناوریکهدربسیاریجهات
بهلحاظکیفیتوکارایینهتنهابانمونهمشابه خارجیرقابت می
کند بلکه در موارد متعددی حتی می تواند نمونه های خارجی را
هم از میدان خارج کنــد ؛ امابرای عرض انــدام ،هزاران مانع پیش
روی خود دارد .در این مسیر والبته در سایه کم کاری و بی توجهی
نهادهاینظارتی،برخیمدیرانصنعتیوبنگاههایخصولتیکه
باوارداتمحصوالتوکاالهایخارجیمنافعکالنیبهجیبمی
زنند  ،سال هاست که اجازه نقش آفرینی را به فناوری داخلی نمی
دهند  .به همین دلیل هم اقتصاد دانش بنیان  ،امروز سهم بسیار
ناچیزی را در GDPبه خود اختصاص داده است  .برای اثبات این
موضوع مصادیق آشکاری وجود دارد که می توان به نمونه هایی از

آن ها اشاره کرد ؛ کشور ما سال ها تحت تحریم های ظالمانه غرب
بوده ویکی از حوزه های مهم گلوگاهی که مورد تحریم قرار گرفته
بودصنایعپتروشیمیبود.فشارهایناشیازتحریم،گردشچرخ
صنایع پتروشیمی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود .تاجایی که
اینحوزه ازلحاظتامیننانوکاتالیستهایموردنیازدرفرایندهای
پتروشیمیبهشدتبامشکلمواجهبود.بسیاریازبنگاههادرزمان
تحریم یامحصول خود را به ایران نمی دادندیا چندین برابرقیمت
به ایران می فروختند.در نهایت تالش هشــت ســاله محققان یک
شرکتدانشبنیانایرانیباتولیدنانوکاتالیستهایموردنیازاین
صنعت،گرهگشاشدوطیقراردادیباتولید20تنازاینمحصول،
صنعت پتروشــیمی نفس راحتی کشــید.اما به رغم عقــد قرارداد
جدیدفعالیت ،با تغییرات مدیریتی به یک باره تمامی این تعهدات
زیرپاگذاشتهشدوباجایگزینییکشرکتاروپایی،شرکتایرانی
بامیلیاردهاتومانضرروزیانبهراحتیکنارگذاشتهمیشودالبته
نهبهایندلیلکهمحصولایرانیکیفیتنداردچراکهاینمحصول
درواحدهای پتروشیمی مشابهی نیز به کارگرفته شده وبه اذعان
کارشناسان،باالترینمیزانراندمانرانسبتبهتمامینمونههای
خارجیداشتهاست،بلکهصرفابهدلیلوجودرانتومنافعکالنی
که برخی مدیران،باعقد قراردادهای خارجی به دنبال آن بودند.
این روایت در کنار موارد مشابهی که در سال های گذشته در بحث
دکلهایحفارینفت،برخیداروهایبیوتکیادستاوردهایرو
باتیک و...شاهد آن بوده ایم تنها بخشی از ده هاو صد ها نمونه ای
اســت که متاســفانه به دلیل بی تدبیــری و منفعــت طلبی برخی
مدیران  ،آینده شــرکت های دانش بنیان را در مخاطره جدی قرار
دادهاستوتازمانیکهاوضاعبرهمینمنوالباشد،راهبرایتحقق
اقتصاددانشبنیانکهازملزوماتمهمپیشرفتمحسوبمیشود
هموارنخواهدشد.
بیشکبازارفناوریامروزنیازبهحمایتومراقبتداردبهگونهای
کهاگرکسیاخاللیدرآنایجادکردبهعنوانخائنبهوطنبهاونگاه
کنیم.همانگونهکهدرجریاننانوکاتالیستهاهمدبیرستادتوسعه
فناورینانوضمنحرامخوارنامیدنایندستهازمدیرانخصولتی،
خواستاربرخوردجدی ورسواسازی آن ها شد .چگونه است وقتی
خواست واراده باالترین مقام حاکمیتی در کشور ،برحمایت از علم
وفناوریوحمایتازکاالیایرانیاستواراست،عدهایبهراحتیدر
بازارفناوریاخاللایجادمیکنند؟آیادستگاههاینظارتیمانباید
نگران باشندکه عده ای تالش می کنند فضا را برای تولید داخلی
محدودکنندتامکشبیشتریبرایوارداتایجادشود؟درچندسال
اخیربارشدسریعشرکتهایدانشبنیان،بیشاز3500شرکت
درحوزههایمختلف «هایتک»نظیرفناورینانو،زیستفناوری،
فناوریاطالعات،هوافضا،روباتیکو...درکشورشکلگرفتهاست
کهپیشبینیمیشودتعداداینشرکتهاتاچندسالآیندهبهبیش
از30هزارشرکتبرسد.هرشرکتدانشبنیان،یعنیحداقلیک
ایده نوآورانه مبتنی بر علم ودانش که قابلیت تجاری ســازی وخلق
ارزش افــزوده را دارد اما واقعیت این اســت که همین فعالیت های
دانشبنیانبدوناتصالبهبازارمحکومبهفناهستند.معادلهپیچیده
اینیستفهمیدنایننکتهکهآثارناشیازورشکستگییکشرکت
دانش بنیان ،صرفا متوجه خود آن شــرکت نخواهد بــود  .بلکه این
فرایند،زنجیرهمتصلی استکهدیگربخشهارانیزتحتتاثیرقرار
میدهدوکمتریناثرمخربآن بیانگیزگیمحققانکشوروسوق
دادنآنهابهآنسویمرزهاستوآثاردیگرآنهمتداومیکاقتصاد
وابستهوصنعتفرسودهسنتیاست.

فارس -حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور طی یک تماس تلفنی با اینچه قائم مقام وزیر کشور ترکیه ،گفت و گو کرد .ذوالفقاری در این تماس ،خواستار
همکاری ترکیه در دستگیری و استرداد مجرمان فراری شد از جمله کالهبردارانی که به آن کشور گریخته اند .همچنین دو طرف ضمن اظهار خرسندی از گسترش روابط
دوجانبه،برادامههمکاریدرمبارزهباتروریسموجرایمسازمانیافتهدرمنطقهوکنترلمرزهایمشترکبهویژهدرمواقعخاصوجلوگیریازاقداماتتروریستیتاکیدکردند.

رئیس کمیته امداد نسبت به سال قبل اعالم کرد

افزایش  ۳۰درصدی زکات فطره

رئیسکمیتهامدادامامخمینی(ره)بابیاناینکهزکاتفطرهجمعآوری
شدهامسالنسبتبهمدتمشابهسالگذشته ۳۰درصدافزایشداشته
اســت ،افزود ۹۰ :درصد زکات فطره جمعآوری شده  ۴۸ساعت پس از
جمعآوری در میان نیازمندان همان محل توزیع شده است.به گزارش
فارس ،سید پرویز فتاح با اعالم این که طبق آمار اولیه شورای عالی زکات
تاظهرامروز(دیروز)حدود 60میلیاردتومانزکاتفطرهجمعآوریشده
اســت ،گفت :پیشبینی میشــود این رقم به بیش از صد میلیارد تومان
افزایش یابد.وی با اشــاره به این که زکات فطره جمعآوری شده امسال
نسبت به مدت مشــابه ســال گذشــته  30درصد افزایش داشته است،
گفت :این افزایش نتیجه اعتمــاد مردم به عملکرد کمیته امداد اســت.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با تاکید بر این که  90درصد مبلغ
زکات فطره 48ساعت پس از جمعآوری توزیع شده است ،افزود :اگرچه
کمیته امداد متولی جمعآوری فطریه است اما این مبلغ فقط در اختیار
مددجویان تحت حمایت قرار نمیگیرد بلکه نیازمندانی که از سوی ائمه
جماعات و معتمدان محلی معرفی شــدهاند نیز از این محــل برخوردار
میشوند.فتاح درباره توزیع نشدن بقیه مبلغ زکات فطره ،توضیح داد:
ُبعد مسافت و دقیق نبودن نشانی نیازمندان یکی از مهمترین دالیل این
مسئله است.وی با اشاره به این که صندوقهای جمعآوری زکات فطره
دارای نشان شــورای عالی زکات کشور است خاطرنشــان کرد :کمیته
امداد و ســازمان بهزیســتی در جمعآوری زکات فطــره همکاری خوبی
داشــتند .رئیس کمیته امــداد امام خمینــی(ره) با بیان این کــه در ماه
رمضان با کمک مردم و خیران طرح اطعام نیازمندان اجرا شــد ،افزود:
امســال برای این طرح حدود  65میلیارد تومان هزینه شد که نسبت به
سال گذشته حدود دو برابر رشــد داشته اســت.فتاح با اعالم این که در
ماه گذشته  80هزار حامی برای طرح اکرام ایتام و محسنین جذب شده
اســت ،گفت :همچنین  20هزار نفر نیز در طرح صدقه پیامکی ثبتنام
کردهاند تا روزانه مبلغ تعیین شده صدقه از حساب آن ها کسر شود.

khorasannews.com
مخاطبان روزنــامــه خراسان در استان هــای خراسان
شمالی  ،خــراســان جنوبی و سیستان و بلوچستان
می توانند مطالب مرتبط با تیتر های ذیل که در صفحه
اول آمــده اســت را در شماره امــروز روزنــامــه خراسان
رضــوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 www.khorasannews.comمطالعه نمایند.

گرانفروشیموبایلبهبهانه
نوساناتارزی
خراسان رضوی

صفحه3

بازسازیعینبهعینمهدیه
عابدزادهدرمرحلهتاییدنقشه
خراسان رضوی

حرفمردم



صفحه5

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• گرانی را خود مردم به وجود می آورنــد .دولت
جرئتنداردسایتخودرورابازکند.آنقدرثبتنام
زیادمیشودکهمجبورمیشوندببندند.پسمقصر
خودمردمهستند.اینقدرنگوییدگرانیاست.
••قبض آب برای  66روز  140هزار تومان آمده،
جالب این که  40هزار تومان برای خدمات اگو
حساب کردند .مگر چه خبر است؟ هم باید پول
آببدهیمهمبرایاگوبااینمبلغزیاد؟
••دولــت ساالنه  50میلیارد دالر از نفت و از
صادرات هم بین  40تا  45میلیارد دالر درآمد
دارد.مخارجارزیحدود 80میلیارداست.بیش
از  10میلیارد دالر اضافه دارد .پس این گرانی
دالرچیست؟
••خوب است اداره محترم راهنمایی و رانندگی
به شهروندان اجازه دهد از اتومبیل هایی که در
پیادهروهاپارکشدهوزیرسایهدرختانراهرابرای
عابرانپیادهمسدودکردهاندطوریعکسبگیرند
کهپالکآنهاخواندهشودوبرادرانپلیساعمال
قانونکنند.باشدکهظرفیکهفتهشاهدپارک
اتومبیلدرپیادهرونباشیم.سپاسگزارم.
••با توجه به گرانی لحظه ای سکه درخصوص
مهریهبایدقانونیتصویبشودکهبهقیمتروزی
کهعقدثبتشدهمهریهپرداختشود.
••بعضی از برنامه های هر شبکه تقلیدی است
مانند هزار دستان از شبکه نسیم که کپی از ماه
عسلاحسانعلیخانیدرشبکهسهاستوبرنامه
سر حال که از کاله قرمزی کپی شده! پس این
مغزهایمتفکرکجایند؟
••با توجه به این که معموال افراد پولدار به شکل
انبوهمبادرتبهخریدسکه،طالودالرمیکنند،
پیشنهاد می شود دولت در مرحله اول یارانه آنان
راقطعودرمرحلهبعدازآنانمالیاتدریافتکند.
••تیم ملی فوتبال کشورمان می تواند قوی ترین
تیمهایفوتبالرانیزشکستدهداگرمانندتیم
ملیوالیبالبهخودباوریبرسد.
•• مگر سایت دیــوار ناظر نــداره که هرکسی هر
قیمتیدوستدارهمیزنه؟ماشینیکهصفرش
37میلیونتوماناستتا50میلیونتومانآگهی
میزنند.واقعادرستاست؟
••چرا باید مستمری بگیران تامین اجتماعی
موردبیمهریقرارگیرند؟!بهرغمادعایرئیس
جمهور ،حقوق آنان قبل از عید فطر واریز نشد
بماندکهبعدازعیدهمواریزنشد!
••اگر آن بازیکن بخت برگشته مراکشی اشتباه

آیگپ ،

ایتا،

سروش9033337010:

نمی کرد آیا آقای کی روش و بازیکنان تیم ملی
حرفی برای گفتن داشتند؟! ما نباید خودمان
را گول بزنیم .در عرصه فوتبال با هزینه های
سرسام آور و قراردادهای نجومی حرفی برای
گفتننداریم.
••آقای نوبخت به تیرماه رسیدیم و معوقات اکثر
بازنشستگانتامیناجتماعیپرداختنشده!
••برایمبلغ 10میلیونتومانوامبهاکثربانکها
مراجعهکردمهمهسپردهگذاریمبلغدومیلیون
به مدت حداقل پنج ماه در دستور کارشان بود.
ماندهاممستاصلدراینوانفسایگرانیجهیزیه
دخترمراچگونهتکمیلکنم!
••از دولت و مجلس می خواهیم برای یک بار هم
که شده جلوی افزایش قیمت خودرو را بگیرند.
تا کی باید از خودرو ساز حمایت شود؟ شورای
رقابتبهفکرمردمهمباشد.
•• وقتیدولتبهحمایتازخودروسازانهرکاری
انجام می دهــد ،به جای این که خودروسازان
حامی حقوق مصرف کننده باشند برعکس سوء
استفاده می کنند .باید دولــت حمایت خود را
برداردوتعرفهورودخودروراکاهشدهدویکتو
دهنیبهیکعدهداللبزند.
•• یهفکریبرایاینخونههاییبکنیدکهبهجای
مغازهدارنتوخونهقلیانعرضهمیکنند.اینقدر
نترسشدهاندکهتوماهرمضانهمازصبحکارمی
کردند.براشون هم فرقی نمی کنه به بچه ها هم
قلیونمیدنفقطبهخاطراینکهپولیدربیارن.
•• یعنیچیهردستشوییمجلس 26میلیون
تومان خرج داشته؟ مردم با این مبلغ خونه می
سازن!
••ای آقایان اگر می خواهید مردم کاالی ایرانی
بخرند چرا خودروهای ایرانی را این قدر گران به
مردممیفروشید؟
••در تعطیالت بعدازظهر  30تا دکتر دنــدان
پزشک مشهد رفتیم 90درصد دکترا که نبودند
اصال بقیه هم می گفتن باید پر کنی نمی کشیم.
این چه قانونیه! پول پرکردن نداریم باید چه کار
کنیم؟
••با این همه گرانی و مشکالتی که مردم با آن
دست به گریبان هستند و متاسفانه مسئوالن
هم چندان پیگیر نیستند عجیب است که برخی
دربارهانتخابات 1400صحبتمیکنند!
••واقعاماهاندکسانیکهیکماهکاملبدونعذر
وبهانهروزهگرفتند.آفرینبراینان!
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••در مسابقه پیامکی تلویزیونی ماه طاهر قبل
از افطار برنده یک میلیون تومان کمک سفر به
کربال شدم حاال موقع تحویل  500هزار تومان
می دهند .می گویند خیریه از طرف شما مبلغ
 500هزار تومان به مستمندان کمک می کند.
پس چرا دروغ می گویند و جایزه یک میلیونی
اعالم می کنند؟ من خودم نیاز بیشتر دارم تا
دیگران.
••برداشتن سهم گمرک با افزایش درصد 10
برابری یا همان مالیات موجب افزایش قیمت
 100درصدی قیمت تلفن همراه شد .دقیقا
همان کاری که در دولت قبل شد .مسئوالن
کاری کنند .کسبه فروش تلفن همراه در بحران
هستند  .قیمت های گوشی به سابق برگردد.
••هرقدر بیشتر نفرت بی دلیل داشته باشیم از
خدادورترخواهیمبود.
••طبق وعده آقای جهرمی رجیستری موبایل نه
تنهاباعثافزایشقیمتنخواهدشدبلکهکاهش
قیمتدرپیداردودالالنحذفمیشوند.
••آقاینوبختسخنگویشیرینزباندولتچرا
به عنوان خبرخوش به قشر حقوق بگیر قول می
دهدکلیهمعوقاتافزایشحقوقامسالتاقبلاز
عید فطر به حساب شان واریز می شود؟ چرا قول
هایالکیبهمردممیدهندومردم راسرکارمی
گذارندچونماهنوزفطریهمانراپرداختنکرده
ایمومدیونهستیم.
••چــرا دول ــت روحــانــی اکثر بیمه هــای تامین
اجتماعیراکهشاملیارانه 50درصدیدولتبود
مثل بیمه رانندگان ،تاکسیرانان و  ...بی رحمانه
قطع کرد و حتی بیمه سالمت عمومی رایگان را
همازعموممردمدریغکرد؟
••کی روش تفاوت یک مربی جهانی و حرفه ای
را با بعضی مربیان پرمدعا نشان داد .اگر تعویض
های زود و احساسی می کرد با مصدومیت بچه
ها شک نکنید با سه گل شکست می خوردیم.
حاال بعضی ها فهمیدند که هرقدر پول بدهند
همان قدر آش می خورند! هر پولی به کی روش
بدهندازشیرمادرحاللتراست.اینشادیملت
وسرشکستگیبعضیکشورهایهمسایهیعنی
بهشتبرین!
••بعد از 30سال تحلیل حرفه ای فوتبال ایران و
جهانبایداقرارکنمدربارهبیرانونداشتباهکردم.
این بچه در یک روز سخت در حافظه فوتبال ملی
ابدیوجاودانشد.زندهباشیعلیرضا.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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استقبال از کمپین «نه به نایک» و عجیب ترین مغازه دنیا در ایران

580.7

محبوب تر شدن کمپین «نه به نایک»
شــرکت «نایک» با در پیش گرفتن رفتــاری توهین
آمیز و غیر منطقی اعالم کرد که کفش های ساخت
شــرکتش را در اختیار تیم ملی کشورمان قرار نمی
دهد .عالوه بر بازیکنان تیم ملی کشــورمان ،چهره
های زیادی به این حرکت اعتــراض کردند .در این
ن پزشــک قمی در
بین ،حرکــت جالب یــک دنــدا 
واکنش به این تصمیم در شــبکه هــای اجتماعی با
استقبالروبهروشد.اودراینکلیپمیگوید«:من
یکدندانپزشکوعاشقفوتبالهستمکه 40سال
فقطکفشنایکمیپوشیدمامابهخاطراهانتنایک
به مردم کشورم ،کفش های نایکم را در سطل زباله
می اندازم و از همه همکارانم و ورزشکاران دنیا می
خواهم به کمپین «نه به نایــک» بپیوندند ».کاربری
نوشت« :حرکت نایک بی نهایت ناجوانمردانه بود،
من تازه شــنیدم و تصمیــم گرفتم که دیگــر از نایک
کفشنخرم».فرددیگریهمنوشت«:منفروشنده
کفش ورزشی هستم و باید بگویم که کمپین «نه به
نایک»دربازارهمخودشرانشاندادهاست».
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تفاوت جالب مدت زمان مکالمات تلفنی
نتایج یــک تحقیق خارجــی درباره تفــاوت مدت
زمان مکالمه های تلفنی افراد با یکدیگر ،یکی از
پربازدیدترین پســت های چند روز اخیر در شبکه
های اجتماعی آن ور آبی است .طبق برگه منتشر
شــده از نتایج این گزارش ،به طور میانگین مدت
زمــان مکالمه یک پســر با پســر  58ثانیه ،پســر با
مادرش  45ثانیه ،پســر با پدرش  20ثانیه ،پســر
با دختر یک ســاعت و  13دقیقه ،دختر با دختر 2
ساعت و 35دقیقه ،شوهر با خانمش 3ثانیه ،مادر
با دختر ازدواج کرده اش  4ســاعت و پنج دقیقه و
زن با شوهرش 12،تماس پاسخ داده نشده است!
هرچندبهنظرنمیرسداینتحقیقاتعلمیباشد
اما بازدیدهایش به سرعت در حال افزایش است.

مغازه ای که همه شهر کلیدش را دارند
مغازه ای در روســتای ملــکان اســتان آذربایجان
غربی وجــود دارد که همه مردم شــهر ،کلیدش را
دارند!سوپرمارکتلطفی،مغازهایاستکهبرای
خرید نیازی نیســت صاحب مغازه را صدا بزنید یا
منتظر شوید مغازه را باز کند ،بلکه در هر زمانی می
توانید به آن جا مراجعه کنید و هر چیزی را که نیاز
دارید ،بردارید .ســپس پولش را در صندوق مغازه
می گذارید و می روید .به همین راحتی! یک کاربر
در این باره نوشت« :هیچ جای دیگری به جز ایران،
چنین اتفاق هایی افتادنی نیست» .کاربر دیگری
هم نوشــت« :کاش همه مون این قدر قابل اعتماد
بودیم تا همه مغازه هامون این جوری می شد».
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موافقان و مخالفان یک مادر نیجریه ای!
در حالی که لحظه بــه لحظه تنور مســابقات جام
جهانــی در حــال داغ تر شــدن اســت ،اســتقبال
تماشاگران هم از این مســابقات بیشتر می شود.
در این بین ،عکسی از یک مادر نیجریه ای که برای
تماشای بازی تیم ملی کشورش با کرواسی ،راهی
ورزشگاه شده ،در شبکه های اجتماعی ،مخالفان
و موافقانی پیدا کرده است .عده ای این نوع بستن
بچه به پشت و بردن او به ورزشگاه را ناجوانمردانه
دانسته اند و عده ای هم حق را به مادرش داده اند
که عاشق فوتبال و تیم ملی کشورش است.

115.9

خیرات متفاوت
عکس منتشر شده از خیرات متفاوت یک خانواده
که به تازگی داغدار یکی از عزیزان شان شده اند،
بااستقبالعمومیدرشبکههایاجتماعیمواجه
شده است .ظاهرا این خانواده بعد از فوت یکی از
اعضایشان،قلمههاییازیکگیاهراپخشکردند
ورویبرگههایهمراهآننوشتهاند«:هروقتنگاه
تان به این افتاد ،لطفا برای شادی روح مرحوم ما،
یک صلوات بفرستید ».کاربری درباره آن نوشت:
«چهحرکتقشنگی،همبهنفعمحیطزیستاست
و هم دیدنش باعث تغییر روحیه انسان می شود».

کمپین نه به خریدن برای مقابله با گرانی
جادوگــر فوتبــال ایــران بــا انتشــار پســتی در
اینســتاگرام شــخصی اش از همــه طرفــداران
و چهره های کشــور خواســت تا بــا انتشــار آن در
صفحات شخصی شان ،مردم را دعوت به نخریدن
اجناســی کنند که بــه تازگی گــران شــده اند .او
در قسمتی از این پست نوشــت« :بیایید یک ماه،
چیزی از بــازار نخریم ،نــه طال ،نه ماشــین ،نه هر
چیزی که گرون شده ...بیایید واسه یک بار هم که
شده ،همه با هم اتحاد پیدا کنیم »...تعداد زیادی
از ستاره های ســینما و ورزش ،همین پست را در
شبکه های اجتماعی شان بازنشر کرده اند.
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