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دودهورالعظیمدرچشممردموسرکارگذاشتن«منوتو»!




3.9 M views

فیلرتینگ طوالینتر
یم شود؟

3.1 M views

ماهی هزار تومان برای  3روز آب در زلزله

وقتی «منوتو» بازیچه بچههای توئیتر می شود!

بخـش هایـی از صحبـت هـای رئیـس سـتاد بحـران
تهران در شـبکه  5تلویزیون در پاسخ به این پرسش
کـه اگـر یک زلزلـه 7 یـا  8ریشـتری در تهـران بیاید،
چه اتفاقی مـی افتد ؟در شـبکه های اجتماعـی باتوجه
کاربـران همـراه بـود .علی نصیـری؛ در پاسـخ بـه این
پرسـش گفـت« :اگـر زلزلـهای مثلا بـا بزرگـی  6یـا 7
ریشـتری در تهـران رخ بدهد کـه زلزله بزرگی اسـت
مـا ایـن احتمـال را میدهیـم کـه در سـاعات اولیـه
دسترسـی مـردم در راهها شـاید مسـدود شـود و ...
مـردم در بعضـی از محلات ممکـن اسـت کـه حبـس
شـوند ».او در بخـش دیگـری از صحبـت هایـش هـم
بیان کـرد« :هر شـهروند تهرانـی ماهانه هـزار تومان
در قبـض آب خـود پرداخـت میکنـد تـا در صـورت
وقـوعزلزلـهتـاسـهروزآبآشـامیدنیداشـتهباشـد».

یکـی از خانـم هـای فعـال در توئیتـر بـرای سـنجش
عملکـرد باتهـا در فضـای مجـازی ،متنـی را توئیت می
کنـد کـه در آن بـا هشـتگ در کنـار مـردم مدعـی مـی
شـود عضـو تیـم ملـی بانـوان اسـت از ایـن سـمت هـا
کنـاره گیـری کـرده ،در حالـی کـه بـا یـک جسـت و جوی
سـاده می تـوان دیـد که نـام ایـن فرد اصلا نـه در تیم
ملی والیبال بانـوان قـرار دارد و نه در هیئـت والیبال
مشـهد امـا شـبکه ماهـواره ای منوتـو بـدون ایـن کـه
سـوابق طـرف را بررسـی کنـد اقـدام بـه انتشـار آن
مـی کنـد کـه بـا تمسـخر توئیتـری هـا مواجـه می شـود
و بعـد اقـدام بـه حـذف آن مـی کنـد .کاربـری در ایـن
بـاره نوشـت« :دقیقا با همیـن منابع بـی پایه و اسـاس
دارن با روان مـردم ایران بـازی میکنن بعد هم اسـم
خودشـون رو مـی ذارن رسـانه!»





3.4 M views

2.8 M views

دود هورالعظیم در چشم مردم

پرسه زدن خرس کمیاب در روستاهای رودان

دود غلیظـی کـه از آتشسـوزی بخـش عراقـی تـاالب
هورالعظیم متصاعد شده ،از اوایل صبح روز گذشته
مناطق مـرزی خوزسـتان را درگیـر کرد و تـا اهواز هم
رسـید .مسـئول آزمایشـگاه هـوای اداره کل حفاظت
محیـط زیسـت خوزسـتان گفتـه ایـن دود غلیـظ کـه
احتمـاال به دلیـل آتش سـوزی در بخش عراقـی تاالب
هورالعظیـم اسـت ،شهرسـتا نهای هویـزه ،دشـت
آزادگان ،حمیدیـه ،کارون ،اهواز و شـادگان را درگیر
کرده اسـت .کاربران به سـوختن هورالعظیم واکنش
نشـان دادنـد .کاربـری نوشـت« :انـگار عراقـی هـا
براشون هورالعظیم مهم نیسـت چون از خرداد آتش
سـوزی های هور شـروع شـده و هربـار هـم ایرانی ها
رفتن و خاموشـش کردن ».کاربر دیگری نوشـت« :تا
حقابه هـور توسـط ایـران و عراق به سـمت تـاالب نره
بایـد شـاهد ایـن آتـش سـوزی هـا اون هـم بـا گرمای
خوزسـتان باشـیم».

پرسـه زدن یـک قلاده خـرس سـیاه آسـیایی در
دهسـتان فاریـاب شهرسـتان رودان در اسـتان
هرمـزگان سـبب تـرس مـردم شـد .بـه گفتـه اهالـی
دهسـتان فاریـاب طـی روزهـای گذشـته یـک قلاده
خـرس سـیاه کمیـاب آسـیایی در روسـتاهای ایـن
منطقه مشـاهده شـده اسـت .به گفتـه مـردم ،خرس
بـه زمینهـای کشـاورزی خسـارت زده و بـا حضـور در
مناطـق مسـکونی بـه مرغهـا و گوسـفندان هـم حمله
کرده اسـت .خـرس سـیاه آسـیایی بـه عنـوان یکی از
کمیاب و آسـیب پذیرتریـن گونهها در جهـان و ایران
بـه شـمار مـیرود و بـر اسـاس لیسـت سـرخ اتحادیه
جهانـی حفاظـت ،در آسـتانه انقـراض قـرار دارد .این
گونـه خـرس در کشـو رهای ژاپـن ،چیـن ،روسـیه،
تایوان ،هنـد ،نپـال ،ویتنام ،افغانسـتان ،پاکسـتان و
ایـران پراکندگـی دارد.





هــادی محمدی -اخــتــاالت اینترنت در ایــن روزهــا
باعث شــده گمانه هــای زیـــادی دربـــاره آیــنــده برخی
پلتفرم ها از جمله اینستاگرام و واتس اپ مطرح شود.
هرچند وزیر کشور پیش از این گفته بود که با آرام شدن
اوضاع ،اینترنت هم به حال قبل بر می گردد و زارع پور
وزیر ارتباطات هم در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفته
محدودیت های ایجاد شده بر اساس تشخیص مراجع
ذی صالح بوده و برداشتن آن هم به صالحدید همان
مراجع خواهد بود اما بخشی از صحبت های زارع پور در
حاشیه نشست هیئت دولت این شائبه را ایجاد کرده که
فیلترینگ اینستاگرام و واتس اپ ادامه دار خواهد بود.
▪تشخیص فیلتر به عهده مراجع ذی صالح
وزیر ارتباطات روز گذشته در حاشیه نشست هیئت
دولت با بیان این که برخی پلتفر مهای آمریکایی در
ناآرامیهای اخیر نقش سازمان دهی اغتشاشات را بر
عهده داشتند ،در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان که
پرسید آیا محدودیت ها و فیلترهای اخیر موقتی است
یا دایمی ؟تصریح کرد« :تشخیص این که این فیلترینگ
دایمی است یا موقت ،به عهده مراجع ذی صالح است».
زارع پور دربــاره خسارت هایی که به کسب و کارهای
اینترنتی وارد می شود اظهارکرد « :همچنان که کسب
و کارهای فیزیکی در این مدت آسیب دیدند ،خساراتی
برای کسبوکارهای مجازی وجود داشت .هزینه این
خسار تها بر عهده کسانی است که این اغتشاشات و
آشوبها را به وجود آوردند».
▪به فکر جایگزین پلتفرم برای کسب و کار باشید!
وزیــر ارتباطات وفناوری اطالعات در پاسخ به سوال
دیگر خراسان درباره آغاز طرح صیانت از فضای مجازی
گفت :محدودیت بنا به شرایط کشور ایجاد شده است
و ارتباطی با طــرح صیانت از کــاربــران فضای مجازی
ندارد .زارعپور در پاسخ به این پرسش که گفته میشود
شورا یعالی فضای مجازی فیلترینگ اینستاگرام را
همیشگی دانسته است ،تصریح کرد« :شــورای عالی
فضای مجازی در این مدت اساس ًا جلسهای نداشته
است و گفتم که تصمیمگیری درباره ادامه فیلترینگ
با مراجع ذی صالح است ».با این حال او بیان کرد« :من
به عنوان یک کارشناس توصیه می کنم که مردم کسب
و کار خودشان را بر محیطی که پایبند قانون جمهوری
اسالمی ایــران نیست ،برنامه ریــزی نکنند .از امــروز
همکاران ما در وزارت ارتباطات درحال تالش هستند
تا انشاءا ...زیرساخت پلتفرمهای داخلی تقویت شود
و مردم در استفاده از این پلتفر مها کمترین مشکل را
داشته باشند».
▪کسب و کار  10میلیون نفر در خطر

2.4 M views
2.4 M views

قلیان کشیدن عروس دلیل به هم خوردن مراسم
شـرط ضمـن عقـد عجیـب یـک عـروس در عربسـتان
باعـث بـر هـم خـوردن مراسـم شـد .بـر اسـاس
گـزارش اعتمادآنالین یک دختر سـعودی در اقدامی
عجیـب در مراسـم عقـدش در حالـی کـه مهمانـان دو
خانـواده حضـور داشـتند مخالفـت نکـردن شـوهر
آیندهاش بـا قلیانکشـیدن را به عنوان شـرط ضمن
عقد خود خواسـتار شـد .پـدر ایـن دختر که در شـهر
تبـوک عربسـتان زندگـی میکنـد از عاقـد خواسـت
مسـئله مخالفـت نکـردن شـوهر بـا قلیا نکشـیدن
بـه عنـوان شـرط ضمـن عقـد ثبـت شـود تـا کشـیدن
قلیـان ،دلیـل طلاق دختـرش در آینـده نباشـد .بـه
گفتـه اطرافیـان ،دامـاد حاضر بـه ثبت چنین شـرطی
در عقـد خـود نشـد و بـا وجـود تمامـی تال شهـای
صور تگرفتـه از سـوی دو خانـواده جشـن عقـد
نیمهتمـام باقـی مانـد.

افشاگری درباره کاسبی مسیح علینژاد!
روز گذشته یک فایل صوتی در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که در آن سالومه سیدنیا مجری
شبکه ماهواره ای منوتو درباره کسب درآمد مسیح
علینژاد از ویدئوهای فعاالن سیاسی و مردم ایران می
گوید و او را «کثافت» خطاب می کند .سالومه سیدنیا،
مجری شبکه منوتو از مصی علینژاد میگوید که چگونه
با اعتراضات تجارت میکند و گریه خود را میفروشد.
مصی صورتحساب۱۰هزار پوندی برای کیوان عباسی
[مدیرعامل منوتو] فرستاد؛ بهخاطر انتشار ویدئوی
پویا بختیاری ،بعد این بود که کیوان ،مصی را بالک کرد.
کاربری در این باره نوشت« :شغل علینژاد مشخص
شد چیه ،مردم رو تشویق می کنه براش ویدئوهای
اعتراضی بفرستن و ازشون پول در میاره ».کاربری
هم نوشت« :خود خبرنگار منوتو و شبکهاش هم دست
کمی از مسیح علینژاد ندارن فقط خوبیش اینه که پته
هم رو روی آب میریزن»..

پیش از این هم دنیای اقتصاد به نقل از کارشناسان مدعی
شده که حذف اینستاگرام و واتساپ از استورهای ایرانی
مانند بــازار و مایکت ،نشان میدهد که گویا متولیان
فضای مجازی کشور دیگر تصمیمی برای رفع فیلتر این
دو پلتفرم پرطرفدار ندارند و به احتمال زیاد قرار است
آن ها هم به سرنوشتی مانند تلگرام دچار شوند .این در
حالی است که ایسنا به نقل از یک پژوهشگر اقتصادی
ادعــا کــرده که شغل حــدود  ۱۰میلیون نفر در کشور
وابسته به اینستاگرام است که با بستن آن ضرر و زیان
هنگفتی به اقتصاد خانواده ها و کشور وارد می شود.
▪شرط بقای اینستاگرام و واتس اپ
مهدی باقری ،عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه رایانهای ادامه فعالیت اینستاگرام و واتساپ
را به صورت مشروط مجاز اعالم کرد .او گفته چنان چه
اینستاگرام و واتساپ قرارداد و تفاهم نامهای امضا کنند
و شروط جمهوری اسالمی ایران را بپذیرند و متعهد به
پذیرش مسئولیت شوند ،منعی برای فعالیت آن ها وجود
نخواهد داشت.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

هسامدار شدن بخیش از
جاماندگان هسام عدالت

جزئیات اختصاص سهام عدالت  ۱۰میلیون تومانی برای جاماندگان اعالم شد ،آیا شما هم جزو
مشموالن دریافت هستید؟

رعیت نواز 16 -سال از اعطای سهام عدالت می گذرد؛ سهامی که در سال های اخیر با توجه به رشد قیمت و البته سودی
که به دارندگانش داده باعث شده متقاضیان زیادی داشته باشد .طی چند سال اخیر چندین بار وعده داده شده به حدود
 20میلیون نفری که مشمول دریافت سهام می شوند ولی از دریافت آن جامانده اند سهام عدالت داده شود اما هر بار به
دلیلی این اتفاق رخ نداده تا این که روز گذشته سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب هیئت وزیران
برای واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش
سازمان های حمایتی کمیته امداد ،بهزیستی و مجموعه ایثارگران ،هستند ،خبر داد .طبق این مصوبه به چه تعدادی
سهام عدالت داده می شود؟ و چند نفر دیگر در نوبت دریافت سهام عدالت خواهند بود؟ اگر شما از جاماندگان دریافت
سهام عدالت در سال  1385هستید و می خواهید بدانید که چه زمانی سهام عدالت دریافت می کنید ،با ما همراه باشید.
▪ از کی بحث جاماندگان داغ شد؟

با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال  ۹۹و قیمت
قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بــازار سرمایه در آن
روزها ،بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد.
درحالی که طبق آمار ،حدود  ۴۹میلیون و  100هزار نفر
سهام عدالت دریافت کرده اند اما همواره صدای اعتراض
عده ای به گوش میرسد که چرا با وجود این که جزو دهک
های کم درآمد جامعه هستند ،مشمول این سهام نمی شوند؟
دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعالم شد
پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان این
که مشمول جدیدی پذیرفته شود ،وجود ندارد .هرچند که
مجلس نشینان هر از گاهی دوبــاره برگه وعده اختصاص
سهام عدالت به جاماندگان را رو میکردند؛ با این حال و
هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی
سهام عدالت شد و اکنون نیز امکان فروش این سهام آن طور
که باید و شاید وجود ندارد اما سهام عدالت همچنان از ارج
و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند و حاال قرار
است به بخشی از جاماندگان سهام عدالت داده شود که در
ادامه به آن پرداخته ایم.
▪20میلیون جامانده

طبق گفته هــای علی اکبر حــیــدری ،سخنگوی کانون
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ،به طور
کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند.
گروه اول ،گروهی هستند که در بازه زمانی توزیع سهام
عدالت بین سال های  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۲مشمول دریافت
سهام عدالت بودند و شناسایی شدند اما موفق به ثبت نام
نهایی نشدند که با احتساب افرادی که دعوتنامه دریافت
نکرده اند ،حدود چهار میلیون نفر هستند.
گروه دوم هم افــرادی هستند که توسط وزارت کار دولت
قبل به عنوان شش دهک پایین درآمــدی جامعه شناخته
شده و سهام عدالت دریافت نکرده اند .در بین این افراد
مشموالن نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی،
روستانشینان ،کارگران شاغل در کارخانه ها ،کارگران تحت
پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز
قرار دارند .تعداد گروه دوم نزدیک به  ۱۶میلیون نفر است.
▪کدام بخش از جاماندگان سهام عدالت می گیرند؟

بر اساس ،مصوبه هیئت وزیران در جلسه چهارشنبه (ششم
مهرماه  )۱۴۰۱وزارت اقتصاد مکلف شد از محل باقیمانده
سهام متعلق به دولت در بانکهای صادرات ،ملت و تجارت،
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،شرکت مخابرات
ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،نسبت به واگذاری
مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته
امــداد و سازمان بهزیستی اقــدام کند .پس اگر شما تحت
پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستید و تاکنون از
قافله سهامداران عدالت جا مانده اید به زودی صاحب سهام

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

می شوید البته این نکته را فراموش نکنید که به هیچ عنوان
الزم نیست به جایی برای ثبت نام مراجعه کنید چون خود
سازمان خصوصی سازی ،اطالعات شما را دارد .با این حال
بد نیست بدانید طبق گفته های رئیس سازمان خصوصی
سازی تعداد جاماندگان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان
بهزیستی سه میلیون و  ۳۳۷هزار و  ۷۰۰نفر هستند که
از این تعداد حدود دو میلیون و  ۲۵هزار نفر تحت پوشش
بهزیستی و حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار نفر هم تحت
پوشش کمیته امداد هستند.
▪تکلیف بقیه جاماندگان چیست؟

طبق گفته های رئیس سازمان خصوصی سازی در این مرحله
حدود  3میلیون و  338هزار نفر سهام عدالت دریافت می
کنند در حالی که حدود  16میلیون و  700هزار نفر دیگر از
دریافت سهام عدالت جامانده اند .درباره این افراد هم رئیس
سازمان خصوصی سازی گفته« :مطابق تبصره  ۳ماده ۳۴
اجرای سیاستهای اصل  ۴۴باید با همکاری وزارت رفاه و
طبق سازو کاری که پایگاه رفاهی ایرانیان دارد ،افراد واجد
شرایط بر اساس دهک بندی شناسایی شوند؛ بنابراین،
مرحله بعد دو دهک ابتدایی هستند که باید تا پایان سال
سهام عدالت به آ نها تخصیص پیدا کند .این موضوع نیاز
به جلسات بیشتری دارد که ممکن است تا چند ماه آینده
زمان ببرد ».پس همچنان آن دسته از افراد جامانده ای که
تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند باید منتظر دریافت
سهام بمانند.
▪ارزش سهام عدالت جاماندگان

بر اساس مصوبه روز گذشته هیئت وزیران ،مبلغ سهام مورد
واگذاری به هریک از مشموالن معادل حداکثر  10میلیون
تومان با اعمال  ۵۰درصد تخفیف به صورت اقساط ساالنه و
به مدت ۱۰سال است .افراد مشمول این تصویب نامه ،توسط
نها دهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز
تخصیص ندادن سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری
سال  )۱۳۸۵برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
سازمان خصوصی سازی هم مکلف شد از طریق سازمان
بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه ،برای انتقال سهام به کد
سهامداری هر یک از مشموالن اقدام کند .البته تازه سهام
دار شده ها باید بدانند که سهام واگذار شده تا پایان مدت
اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت
و آزادســازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به
صورت مرحلهای (طی  ۳سال به نسبت مساوی) انجام خواهد
شد .همچنین سهامداران میتوانند پس از پایان سال پنجم
برای تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.
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