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درس های ضد تحریمی
از معمار تحریم ها
اظهارات ریچــارد نفیو ،معمــار تحریم های ایــران در دولت
اوبامــا که بــه تازگی در قالــب یک کتــاب تحت عنــوان «هنر
تحریم» منتشر شــده اســت و خالصه ای از آن در صفحات 7
روز پنج شنبه و امروز منعکس شد روشــن کننده درس های
واضحی برای ما مردم و همچنین مســئوالن است.اما آن چه
مهم اســت این اســت که شــناخت رویکرد تحریم کنندگان
آمریکایــی و به ویــژه رویکــرد هــا ی روانــی و حتــی گاه غیر
اقتصادی برای پیشبرد اهداف تحریم ها می تواند ابزار های
توانمندی به ما برای مقابله با آن ها بدهد .این کتاب نشان می
دهد که سازو کار تحریم تا چه میزان در آمریکا ،رشد یافته و به
صورت فعال عمل می کند .این ســازو کار دقیق ًا به مثابه یک
اتاق فرماندهی و اتاق جنگ ،نه در وزارت دفاع ،بلکه در دل
مجموعه تصمیم گیــری اقتصادی آمریکا قرار گرفته اســت.
کار اصلی این اتاق استفاده از سازوکارهای اقتصادی و کام ً
ال
نرم ،برای اثرگــذاری بر نقــاط ضعف اقتصادی کشــورهای
مخالف اســت تا با این کشــورها نه از طریق سخت و مستقیم
بلکه به طور غیر مســتقیم و از درون ،مقابله کند و رفتار آن ها
را به زعم خود تغییر دهد.
نفیــو در بخــش هایــی از ایــن کتــاب بــه وضــوح بــر ضعف و
ناکارآمدی تحریم ها در بخش هایــی که انگیزه  ،توان و اراده
جمعی ایرانیان بر اســتقامت در مقابل تحریم ها بوده اســت
اشاره می کند .بر این اساس می توان گفت حال که دشمنی
دشــمن از نحوه تفکر او درباره داشــته های مــادی و معنوی
ایرانیان ،بیش از پیش آشکار شده ،راه مقابله متناسب با این
اقدامات نیز همان گونه که خود «نفیو» بیان کرده است و مورد
مداقه تیــم تحریمی آمریکا قرار داشــته و دارد« ،اســتقامت»
اســت .این راهبرد می بایست در ســطح خرد توسط تک تک
مردم و در سطح کالن توسط مسئوالن مورد توجه قرار گیرد.
شــاید ما ایرانی هــا از آن جــا کــه خودمــان را بــاور نداریم یا
بعضی مفاهیم برای ما کلیشــه شده اســت ،با مشاهده کلمه
«استقامت» یاد صحبت های تکراری شده بیفتیم اما حقیقت
این اســت که در ادبیات تحریم ،آمریکایی ها ،رفتار ما ایرانی
ها را در مقابل تحریم ،صرف ًا از منظر این عینک می ســنجند.
تعریف آن ها از اســتقامت هم طبق متون تئوریزه شده آن ها
این است« :قاطعیت روان شناختی در کشور هدف برای انکار
پیروزی کشور تحریم کننده و همچنین ادامه دادن به مسیری
است که برای خود انتخاب کرده است».
بنا بر این اســتقامت نه تنها در حوزه ترتیبات اقتصادی برای
بهبود وضعیت شــاخص های اقتصادی معنا پیــدا می کند،
بلکــه تــا حــوزه ابعــاد روان شــناختی و باورمندی مــردم نیز
گسترش می یابد .وقتی از این منظر به موضوع تحریم ها نگاه
می کنیم ،تجربه های پیشــین راهنمای خوبی برای فردایی
هستند که احتمال بازگشت تحریم ها قوت گرفته است.
▪تجربیاتی از دوران تحریم

تجربه ســالیان تحریم که در کتاب یادشــده آمــده ،به خوبی
گویای این نکته اســت که سیاســت گذاران تحریــم ایران در
آمریکا تا چه حد تک تک وقایع اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی ایران را به دقت زیر نظر دارند.
به عنوان مثال در این کتــاب به نقش یــاس و ناامیدی از یک
نوســان مقطعی مانند گرانی مــرغ در بازار که به دلیل ســوء

مدیریت اقتصادی مســئوالن بــه وجود آمد ،اشــاره و تاکید
شده اســت که این میزان یاس عمومی در هیچ یک از برنامه
های تحریمی قبلی دیده نشــده بــود به اذعــان آمریکایی ها
این یأس توانســت برای افزایش حس فشار و نبود آسایش در
درون ایران کمک کند .از این رو باید بیان کرد که در سطوح
خرد ،دقت در رفتار مصرفی ،پرهیز از روی آوردن هراس گونه
به بازارها ،اعتماد به بیان واقعیاتی که مسئوالن در خصوص
وقایع اقتصادی اظهار می کنند (البته صداقت مسئوالن در
بیان واقعیات نیز در این زمینه مهم محسوب می شود) ،و در
حد کالن تدابیر درست مسئوالن و پیش بینی های آنان برای
حل مشکالت پیش رو شرط غلبه و برآوردن نفع جمعی همه
ما ایرانیان است.
این کتاب همچنیــن در خصوص تحریم هــای ایران به نکات
دیگــری اشــاره کرده اســت کــه شــاید اگــر آن هــا را از زبان
مسئوالن و سیاست گذاران داخلی می شنیدیم ،کلیشه ای
می دانستیم .به عنوان مثال به صراحت ذکر شده که آمریکا
واردات کاالهــای تجملــی را برای تهــی کــردن منابع ارزی
کشور و ترویج حس نابرابری باز گذاشت .یا این که این کشور
برای انتشــار ویروس یاس و بیان نارضایتــی عمومی از وضع
اقتصادی کشور ،حتی ورود فناوری های ارتباطی مرتبط با
فضای مجازی به کشور را تســهیل کرد تا مردم از این طریق
به مقایسه شرایط خود با جهان پرداخته و اصطالحا احساس
درد بیشتری از تحریم ها داشــته باشند  .طبق اظهارات ذکر
شده در این کتاب ،آمریکایی ها به شدت محتاج این هستند
که چارچــوب ذهنی مردم کشــور تحریم شــونده و حاکمیت
آن ها را در هنگامی که تحریم ها را تجربه می کنند به دســت
بیاورند و آن را ارزیابی کنند .بر این اساس ،آن ها هنگامی که
متوجه شــوند ،درد تحریم در ناحیه ای احساس شده است،
فشــار بر آن نقطه را تا تغییر رفتار کشــور تحریم شونده ادامه
می دهند وبالعکس.
محتوای منتشر شــده در خصوص نرم افزار تحریم ها (کتاب
هنر تحریم) همچنین گویای این واقعیت اســت که سیاست
های تحریمی بر خالف آن چه که شــاید تاکنون در کشــور ما
جریان داشته ،در گروه های مختلف جمعیتی ،اجتماعی ،در
زمان های مختلف و در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری
گوناگون متفاوت اســت که پاســخ بــه آن ها از منظــر دفاعی
مستلزم چابکی دولت و نهادهای تصمیم گیر و نگاه سیستمی
آن ها به مسائل است .ظرافت کار ضد تحریم ها تا آن جاست
که سیاســتمداران زین پــس باید ضمــن حفاظــت از ثبات و
آرامش در فضای بازارها و توجه به کارایــی نهادها ،به زمینه
سازی تقویت فضای اعتماد و آرامش در بین مردم بپردازند.
در ایــن زمینه ،مبارزه ایجابــی و بیش از پیش دولت با فســاد
و ناهنجاری هــای اقتصادی ،رفتارهــای واقعــ ًا مردمی و نه
پوپولیستی تظاهرگرایانه مسئوالن در زی فردی و اجتماعی
و نیــز تقویــت بنیــان هــا و انســجام فرهنــگ دینــی از جمله
راهبردهایی است که در این زمینه مفید به شمار می آید.
▪جمع بندی

در خاتمه باید عرض کرد که همان گونه که دشمن در طراحی
نقشــه های شــوم خود ،مبتنی بر یک سیاســت سیســتمی،
در پــی اعمال مجموعــه ای هماهنــگ از ضربات بــرای وارد
ساختن درد به مردم و تغییر رفتار و انتخاب های آن هاست،
به همان میزان،ضرورت تدبیر سیستمی ،چابک و هماهنگ
در درون دولــت بیش از پیش احســاس می شــود .شــاید هر
کدام از خوانندگان محترم که این کتاب را هم مالحظه کرده
باشــند ،با نگارنده این یادداشــت متفق القول باشند که می
توان راهکار عمومی ،بومی و مردمی در مقابل همه اقدامات
خباثت آمیز دشــمن در حوزه تحریم ها را در خلقیات حســن
اجتماعی و فردی طبق آن چه در تعالیم ادیان توحیدی آمده،
یافت .موضوعی که اساســ ًا بهترین مدل پیشــرفت و توســعه
پایدار کشور به شمار می رود.

روحانی :هر چه از نسل جوان فاصله بگیریم به ضرر نظام و کشور است
زمان سپری شده ،ما را امیدوار کرده که می توانیم به اهدافمان در برجام برسیم

حضرت آیت ا ...مکارم شیرازی با تأکید بر هجرت طالب به
شهرستان ها ،از نگرانی رهبر معظم انقالب در این زمینه و
در نظر گرفتن طرح هایی برای ســامان دهی حضور طالب
در قم و شهرســتان ها خبر داد .به گزارش خبرگزاری رسا،
این مرجع تقلید در نشست اســتادان و ضیافت افطاری که
در دارالقرآن عالمه طباطبایی برگزار شد ،گفت :شنیدم که
رهبر بزرگوار انقالب نیز ،نگران هستند و طرح هایی در نظر
گرفته شده است تا فضال به شهرستان ها بروند و مبلغ اسالم
باشــند؛ چرا که شهرســتان ها نباید از وجود علما و مبلغان
دین خالی باشــد و این موضوع ،بسیار مهم است و همه باید
دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود .وی تصریح
کرد :هجرتبهشهرستانهاازمسائلمهمحوزهاستوباید
فضال پرورش پیدا کنند و به شهرستان ها بروند.

پیروزی  3بر صفر والیبالیست های ایران بر
استرالیا؛ پرشی باالتر از کانگوروها
محمدجوادرنجبر/والیبالیستهایایراندردومینبازی
خود در لیگ ملت های والیبال ،2018به پیروزی 3بر صفر
مقابلاسترالیارسیدند.بهگزارشخراسان،تیمملیوالیبال
ایران که از جمعه شب گذشــته کار خود را در لیگ ملت های
والیبال 2018آغاز کرد ،از ســاعت 19:30شــب گذشــته
به وقت تهران در دومین بازی خود در شــهر روئن فرانسه ،به
مصافاسترالیارفت.شاگردانکوالکوویچشبگذشتهست
اول را 25بر ،23ســت دوم را 25بر 23و ست سوم را 25بر
 21ازاسترالیابردندوبهاولینپیروزیخوددرلیگملتهای
والیبال 2018دســت یافتند.تیم ملی والیبال ایران جمعه
شب گذشته در دیدار با فرانسه میزبان این مسابقات ،نتیجه
را ســه بر یک به حریف واگذار کرد.والیبالیســت های ایران
در ســومین و آخرین بازی خود در هفتــه اول لیگ ملت های
والیبال،2018ازساعت ۱۷:30امروزدرشهرروئنفرانسه
بهمصافتیمملیوالیبالژاپنمیروند.

تظاهرات خونین ضد مکرون در فرانسه
تظاهرات گســترده ضد رئیس جمهور فرانســه در شهرهای
مختلفاینکشورازجملهپاریسومارسیباردیگرباسرکوب
وحشیانهپلیسهمراهشد.بهگزارششبگذشته خبرگزاری
صداوسیما از پاریس؛ در حالی که هنوز تظاهرات و درگیری
ها ادامه دارد حدود  40نفر بازداشت و تعدادی از جمله یک
پلیسبهشدتزخمیشدهاند.وزیرکشورفرانسهدراقدامی
کمسابقهمجبوربهواکنششدوگفت:حضورگروهبلکبلوک
منجربهدرگیریپلیسباتظاهراتکنندگانشدهاست.ژرار
کلمب مردم و اتحادیه ها و نمایندگان مــردم در مجلس را به
آرامش دعوت کرد اما در عین حــال با دفاع از عملکرد پلیس
گفت:بابرهمزنندگاننظمجامعهبهشدتبرخوردخواهیم
کرد.خبرگزاریفرانسهنیزگزارشدادبراساساعالمپلیس،
 21هزارنفردرتظاهراتضدمکرونحضورداشتند.

ناجا :طرح جریمه مشموالن غایب قطعاً سال
آینده اجرا نمیشود  
جانشــین ســازمان وظیفه عمومــی ناجا گفــت :بــا توجه به
تصمیمهایگرفتهشده قطع ًا امسالآخرینسالثبتنامدر
طرح جریمه مشموالن غایب اســت و این طرح در سال آینده
اجرا نخواهد شد .ســردار ابراهیم کریمی با بیان این مطلب
که از ســال ۹۴تاکنون بیش از ۳۰۰هزار نفر کارت معافیت
دریافت کردهاند ،تصریح کرد :مشــموالن غایبی که بیش از
هشتسالازخدمتسربازیغیبتدارندبایدهرچهسریعتر
وضعیتسربازیخودراتعیینتکلیفکنند .جانشینسازمان
وظیفهعمومیناجاگفت:باتوجهبهتصمیمهایگرفتهشده
«قطع ًا»امسالآخرینسالثبتنامدرطرحجریمهمشموالن
غایباستواینطرحدرسالآیندهاجرانخواهدشد.

حرفمردم

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• آقای وزیر تجارت حال که گوشت قرمز گران شده
و عرضه کم است پس شما منتظر چه هستید؟!چرا
برای تنظیم بازار واردات انجام نمی دهید؟! اگر به
میزان کمی گوشت وارد کنید قیمت ها شکسته
خواهد شد و عرضه کنندگان داخلی وارد گود
خواهند شد.
••حال که شرکت پدیده توانایی پرداخت طلب یک
بازیکن و رفع خطر کسر امتیاز را ندارد بهتر است
تیم را به استانداری واگــذار کند و بیشتر از این
آبروی فوتبال استان و کل مدیران دولتی و صنایع
خصوصی را نبرد.
••لطفا تولید ظرف های روی ،تفلون و چدن روکش
دار را متوقف کنید و ظرف های سرامیک ،گرانیت و
استیل را جایگزین کنید که سالم است.
••رسانه ملی باید پاسخ منطقی داشته باشد که
چرا برنامه جالب و دیدنی از الک جیغ تا خدا را
تعطیل کرده؟
••از مسئوالن محترم وزارت بهداشت و درمان
انتظار ویژه می رود بر داروهای گیاهی و طب سنتی
بیشتر از داروهای شیمیایی نظارت داشته باشند
و اجازه ندهند که مراجعان بیمار عطاری ها بر اثر
خطا یا ناآگاهی صاحبان عطاری دچار مسمومیت و
بیماری های مختلف شوند و هیچ مسئولیتی را هم
در قبال آن نپذیرند .فراموش نکنیم نجات جان هر
نفر برابر با نجات جان کل نفوس و برعکس گرفتن
جان یک نفر برابر با گرفتن جان کل نفوس است.
••من از همین حاال که شش ماه به اتمام اجاره
مسکنم مانده عزا گرفته ام با این افزایش نجومی
اجاره مسکن چه کنم؟!
••طرح همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته
قدیمی با بازنشستگان فرهنگی امسال چه شد؟
••به خاطر افزایش و پرداخت حقوق مستمری
بگیران از مسئوالن تامین اجتماعی سپاس گزارم.
••ای پــروردگــار رحیم ریشه خاندان آل سعود و
اسرائیل غاصب را که در این ماه مبارک رمضان به
ملت های مسلمان یمن و فلسطین رحم نمی کنند
و آن ها را به شهادت می رسانند خشک کن .آمین
یا رب العالمین.
••از وزیر محترم کار بپرسید چرا با اتباع خارجی که
پروانه کار ندارند برخورد نمی کنند؟
••بــا حــذف کلمه طــاق از شناسنامه دخــتــر ،با
زندگی ما جوانان بازی نکنید!
••هم اکنون مهم ترین دغدغه کشور از نظر ریاست
دولت مسئله حضور بانوان در ورزشگاه هاست

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

واقعا که!
•• آقایی که فرمودی کارمندان سرحقوق با هم
بحث نکنند جناب عالی بیا و با حقوق من تا آخر
ماه زندگی کن بعد اگه زنده موندی جایزه داری!
••هــنــدوانــه کیلویی  200تــومــان از کــشــاورز
خریداری شده را چرا  2000تومان به مصرف
کننده عرضه می کنند؟
•• حق اوالد ،اضافه کار ،ماموریت بدی آب و هوا و
بیمه و ویالی شمال متعلق به کارمند است بقیه
هم هیچ.
•• داستانک شما اجحاف در حق معلمان است .
 12سال درس خوندم نه خودم و نه از هیچ کس
دیگه ای نشنیدم بگه معلمم گفت :مشکلت به من
ربطی نداره ...یک نمونه رو به همه تعمیم ندهید.
به اندازه کافی در حق معلمان ما اجحاف هست از
نظر حقوق و مزایا و ...
••درباره اجاره بهای خونه ها دارن ضعیف کشی
می کنن ...اجاره خونه یک خوابه چرا باید 700
هزار تومان باشه؟
••در این آخر سال تحصیلی با وجود تاکید دولت
بر استفاده نکردن از تلگرام متاسفانه مدارس
مشهد اطالع رسانی امتحانات و نمونه سواالت
را در تلگرام انجام می دهند و اصرار بر استفاده از
فیلترشکن دارند و من که نمی خواهم فیلترشکن
نصب کنم از این اطــاع رسانی محروم هستم.
لطفا با انتشار مطلب به گوش مسئوالن آموزش و
پرورش برسانید.
••واقعا متاسفم برای کسانی که هنوز کارلوس کی
روش این مربی بزرگ را نشناخته اند .او بهترین
ها را انتخاب می کند لطفا از تیم ملی حمایت
کنید .روزی برسد که در ورزشگاه ها کی روش را
صدا بزنید.
••شنبه در صفحه  14نوشته بــودیــد افــزایــش
معامالت مسکن آن هم  33درصد! من نمی دانم
این آمار را از کجا آورده اید!
••آقای مصطفی قاسمیان حتما نظر شخصی شان
را راجع به آقای علیخانی گفته باید بدانیم که فقط
شما نیستید آقای قاسمیان که در ایران زندگی
می کنید و همه هم مثل شما فکر نمی کنند.
پایمان را از دایره ای که دور خود ایجاد کرده ایم
فراتر بگذاریم!
••اگر امروز کشور و ملت ما از طرف آمریکا و اروپای
جنایتکار تحریم شده حداقل مسئوالن و مدیران
دولتی مــردم را در فشار قــرار ندهند .اتحادیه

نمابر05137009129 :

هایی که پروانه کسب صادر می کنند این قدر به
جوانان سخت گیری نکنند و جوانان را خانه نشین
نکنند .هر جا نگاه می کنی یا بهداشت یا مالیات یا
شهرداری مغازه ها را پلمب کرده اند!
••افرادی که فقط آیه یأس برای تیم ملی فوتبال
مان می خوانند این ها خیلی ترسو و بزدل هستند
چون جوان های ورزشکار ما مرد روزهای سخت
هستند.
•• اگر دولتمردان به حرف رهبر اکتفا می کردند و
برای مذاکره ای که از اول مثل روز روشن بود که
انرژی هسته ای ما را می گیرند و به جایش حتی
یک هسته زردآلو هم به ما نمی دهند االن به مراتب
وضع مان بهتر بود.
••علی کریمی یک تیشه برداشته و در این روزهای
حساس به ریشه تیم ملی می کوبد .آقــای علی
کریمی حرف های بی اهمیت تو فقط باعث به
هم ریختن تمرکز تیم می شود .شماها با همین
تیمداری تان به اندازه کافی به فوتبال ضربه می
زنید.
••الزم می دانم به عنوان یک سیستانی از روزنامه
وزین خراسان برای گزارش های متعدد و پیگیری
دلسوزانه خشکسالی و بی آبی تاالب هامون تقدیر
و تشکر کنم .خدا شما را اجر عنایت کند.
••می خواستم به ایــن بـــرادران و مسئوالنی که
حقوق های نجومی می گیرند و آن را حق خود
می دانند عرض کنم ما هم باالی  15سال است
لیسانس داریم و بیکاریم و به علت قوانین دست
و پاگیر نتوانسته ایم برای خود شغل و درآمدی
دست و پا کنیم!
••علت این همه آمار زیاد جرم و درگیری در جامعه
چیست؟ کشور هند با جمعیت باالی یک میلیارد،
یک میلیون پــرونــده قضایی دارد ولــی ایــران با
جمعیت  80میلیونی  15میلیون پرونده دارد.
••ثبت نام آزمون استخدامی اخیر برای سازمان
سنجش 15میلیارد درآمد داشته است .چرا وزارت
آموزش و پرورش که باالترین پذیرش را دارد آزمون
را خودش برگزار نمی کند تا درآمدزایی آن برای
آموزش و پرورش باشد؟
••آقــای روحــانــی  20روز پیش هندوانه خریدم
کیلویی  300تومان گفتم کشاورز بدبخت چه
می کند ،امروز رفتم همان هندوانه را می گویند
کیلویی  2000تومان! ماندم که بگویم مصرف
کننده بیچاره یا بگویم دالل بی وجدان! این درباره
بیشتر کاالها صدق می کند.
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انتشار«پیامیازتهران»توسطظریف

توضیح انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ
خوراکی خراسان رضوی درباره یک خبر
نمونه ای از انواع قارچ های سمی

رئیس جمهور با بیان این که امروز نسل جوان به خدا باور دارد،
اظهار کرد :او را باور کنیم .هر چه از این بخش از جامعه فاصله
بگیریم به ضرر نظام و کشــور اســت .به گزارش پایگاه اطالع
رســانی ریاســت جمهور ،حجت االسالم والمســلمین دکتر
حسن روحانی شامگاه دیشب در دیدار صمیمی با جمعی از
علما و روحانیون با اشاره به این که مدیریت جامعه و یک کشور
در دنیای امــروز بــدون در نظر گرفتــن همســایگان و جامعه
جهانی امکانپذیر نیســت ،افزود :البته شــاید برخی معتقد
باشــند که میتوانیم به دور خودمان دیوار بکشــیم و کشور را
اداره کنیــم که البته ایــن چنین خواهد بود اگــر به حداقلها
قانع باشیم ،اما اداره جامعه به مفهوم دنیای امروز با این شیوه
تقریبــ ًا غیرممکن اســت .به هر حــال باید مشــخص کنیم که
میخواهیم نفت و فوالد خود را بفروشیم یا خیر.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد :امروز تالش مــا بر این اصل
استوار است که اگر توانستیم حقوقمان را با ماندن در برجام
احصاء کنیم ،در این معاهده بمانیم .مدت تعیین شده از زمان
ســپری شــده ،ما را امیدوار کرده که میتوانیم به اهدافمان
برسیم و اگر مشکلی پیش بیاید نیز با حضور و کمک مردم از آن
عبور می کنیم .روحانی همچنین گفت :توجه داشته باشید،
شــرایطی که امروز در آمریکا وجود دارد نیز دایمی نیســت و
معلوم نیســت کــه در انتخابات میــاندورهای کنگــره و دیگر

انتخابات پیشرو در کشور ،چه اتفاقی بیفتد .در هر حال باید
مسائل را با تدبیر پیگیری و حل و فصل کنیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که امروز
فشــار زندگی برای مردم وجود دارد و شــرایط مطلوب ایجاد
نشــده اســت ،تصریح کرد :اما با توجه به برخی از شاخصها
میتوانیم ببینیم که تغییراتی مثبت نیز حاصل شــده است.
وی همچنیــن در بخــش دیگــری از اظهاراتش افــزود :کاش
روحانیتی که در ابتدای انقالب آستین باال زده و بار مسئولیت
اداره کشــور را بر عهــده گرفت و به حــق و صحیــح وارد متن
سیاست شد ،امروز وارد جناحبندیها و گروهبندی سیاسی
نشده بود .وی با تأکید بر اینکه زندگی در دنیای امروز بدون
ارتباطات سخت ،مشــکل و غیرممکن اســت و از سوی دیگر
در برابر خواست دنیا تســلیم بودن نیز صحیح نیست ،افزود:
انتخاب یک راه میانه ،درســت و منجر به نتیجه برای رسیدن
به اهداف کشور است .البته ممکن است ساختار حکومت ما
به گونهای باشد که برای انجام بســیاری از کارها نیاز باشد با
دیگران هماهنگی صورت گیرد ،چرا که ما در گذشته در یک
نظام دیکتاتوری زندگی میکردیم و پس از انقالب در نگارش
قانون اساسی به گونهای آن را نوشتیم که موجب گره زدن هر
نهاد به نهاد دیگر شــد .در حالی که از یک بعد ،این کار انجام
امور را بسیار سخت و دشوار میکند.

روایت آیت ا ...مکارم شیرازی درباره
نگرانی رهبر انقالب از تمرکز طالب در قم



احتراما عطف به خبر آن روزنامه به نقل از سخنگوی سازمان
اورژانس کشور در خصوص قارچ های سمی در صفحه 5در
تاریخ5خرداد 97با توجه به این که تصویر مرتبط با این خبر
مربوطبهقارچهایفلهپرورشیخوراکیاست،خواهشمند
اســت ضمــن اصــاح تصویــر ایــن توضیحــات را منتشــر
کنید«.بدینوسیلهاعالممیگرددکهقارچهایپرورشیدر
سالن های کشت که تحت مجوزهای رسمی صادره از سوی
سازمان جهاد کشاورزی و ســازمان نظام مهندسی و منابع
طبیعی تولید می گردد از سالمت کاملی برخوردار است و
قارچهایسمیمنحصربهقارچهاییاستکهدرطبیعتبه
صورت خود رو می روید و در کشور حدود  45سال است که
قارچ های پرورشی در سالن های مجاز تولید و مورد مصرف
هموطنانقرارمیگیرندوهیچگونهمشکلینیزایجادنکرده
است .لذا با عنایت به این که گزارش های ناقص از رسانه ها
موجب ایجاد نگرانی در میان مصــرف کنندگان قارچ های
خوراکیوهمچنینتعطیلیتعدادزیادیازواحدهایتولید
کننده قارچ در استان و کشور خواهد شد ،شایسته است که
رسانه ها در انتشار اخبارشان   میان قارچ سمی روییده شده
در طبیعت با قارچ های پرورشی تولیدی در سالن های مجاز
تفکیکایجادکنندتاتمامیهموطناننسبتبهاینموضوع
رئیس انجمن صنفی
آگاهی کامل پیدا کنند».
پرورشدهندگان قارچ خوراکی خراسان رضوی

15.6
18.8

وقتیتوپخوشبختیبهصورتتصویربردار
خورد!
ضربه شوت کریســتیانو رونالدو ،ســتاره دنیای
فوتبــال در تمریــن روز گذشــته رئــال مادریــد
پیش از فینــال لیگ قهرمانان به صــورت یکی از
تصویربرداران کنار زمین برخورد کرد تا رونالدو
در پایان تمرین ضمــن عذرخواهی از او ،پیراهن
گرمکن خود را بــه او هدیه کنــد .کاربری در این
باره نوشت« :چه خوشــبختیه اون تصویربرداره.
میدونــی ارزش اون پیراهن چقــدره؟ میتونه
بفروشه ».و کاربر دیگری نوشــت« :ستارههایی
مثل رونالــدو این قــدر انساندوســتانه برخورد
میکنند و ســتارههای ما یقه توپجمعکن کنار
زمین رو میگیرن!»

33.2

انتشار «پیامی از تهران» توسط ظریف
ویدئــوی «پیامــی از تهران»
توســط ظریــف ،وزیــر امــور
خارجه کشورمان در توئیتر
منتشر شد .ظریف با انتشار
این ویدئــو به زبــان خارجی
نوشــت« :من این کلیپ خوب را از یک مستندساز
دریافت کــردم .واکنشهای چند جــوان ایرانی از
حوزههایمختلفزندگیتااقداماتخصمانهاخیر
ایاالت متحده ».کاربری درباره این ویدئو نوشــت:
«عجبکلیپمحشری.پیامصلحودوستیایرانیان
به سراســر جهانه ».و کاربری هم نوشت« :برسد به
دستمردمجهانکهبدانندراهایرانوایرانیحقه».

22.5

خوب دریاچه ارومیه
حال
ِ
ِ
گزارش تصویری روز گذشته برخی خبرگزاریها
از دریاچه ارومیه نشــان میدهد ،بعــد از مدتها
حالایندریاچهروبهبهبوداست.در
خشکسالیِ ،
پی بارشهای اخیر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
تراز سطح آب دریاچه نســبت به میانگین آن در ۶
ماه گذشته افزایش یافته است .کاربری با انتشار
تصویریازدریاچهارومیهنوشت«:چقدرخوشحال
کننده.مسئلهدریاچهارومیهیکمسئلهمهمبرای
محیطزیستایرانهوامیدوارماینروندادامهداشته
باشه ».و کاربر دیگری نوشت« :کاش تابستان آب
ایندریاچهرودوبارهخشکنکنه».

عذرخواهی آبگوشتی از خبر آبگوشت گربه!
بعــد از جنجال بــه وجــود آمده بــه خاطر ُپســت
شمشادی ،خبرنگار صدا و سیما در اینستاگرام
مبنی بر این که مردم برخی روستاهای سیستان
به دلیل فقر گوشت گربه میخورند ،این خبرنگار
با عذرخواهــی از مردم سیســتان و بلوچســتان
نوشــت« :خــدای بــزرگ از نیــات همــه مــا آگاه
است ...هدفم صرفا نشان دادن اوج محرومیت
در این مناطق بود »...کاربری در این باره نوشت:
«به نظرم رفتار ایشون مصداق بارز دوستی خاله
خرســه اســت ».و کاربری هم نوشــت« :شنیدم
دادستانی احضارش کرده .ظاهرا چنین خبری
کــه او اعالم کــرده بــود اصــا صحت نداشــته و
ایشون خواستن الکی بزرگنمایی کنند تا کسی
به داد محرومیت و فقر مردم اون منطقه برسه».
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زیباییهای یک سفره افطار در یزد
تصویر سفره افطار در یکی از کوچههای یزد روز
گذشته در فضای مجازی دست به دست چرخید
و با تحسین کاربران همراه بود .کاربری درباره این
سفره نوشت« :رسوم و آیینی سنتی واقعا عالیه ».و
کاربردیگریمتذکرشد«:هنوزتوبرخیازشهرهای
کشورمونمثلیزدوکرمانو...خوشبختانهبهآیین
وسنتهایایرانیبهادادهمیشه.بهنظرمبایداین
سنتها رو زنده نگه داشت ».و کاربری هم نوشت:
«البته کاش این سنت قشنگ با تجمل و زرق و برق
همراهنشود».

ایران؛ تنها تیم بدون محصول در فروشگاه
فیفا!
با نزدیک شدن به جام جهانی توجهات به اتفاقات
حاشیهای این تورنمنت به خصوص برای کاربران
ایرانیدرفضایمجازیبیشترمیشود.خالیبودن
بخشفروشگاهایراندرسایتفیفاسوژهروزکاربران
شده است .این در حالی است که تمام 31تیم دیگر
در بخش فروشگاهشان در سایت فیفا محصوالتی
برای فروش دارند .کاربری در این باره نوشت« :از
اون بدتر این که ایران دومین تیمی هست که به جام
جهانی  2018صعود کرده و هنوز ساده ترین چیزا
روهمنتونستهفراهمکنه».وکاربریهمنوشت«:این
استدستاوردهایفدراسیون 5ستاره!»
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