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از هلسینکی تا جوالن
کنگرهآمریکاهفتهگذشتهموضوعبهرسمیتشناختنحاکمیترژیمصهیونیستی
بربلندیهایجوالنرابهبحثگذاشت.درجلسهکنگرههمزمانوظاهرابهصورت
ناخواستهازضرورتباقیماندنجوالندردسترژیمصهیونیستینیزسخنبهمیان
آمد.راندیسانتیسنمایندهجمهوریخواهایالتفلوریداادعاکرد«:میتوانتصور
کرداگربلندیهایجوالندرکنترلرژیمسوریهباشد،تهدیداتعلیهشمالاسرائیل
وهمچنینتهدیداتعلیهامنیتکلمنطقهچهقدربدتروشدیدترمیشود.بنابراین
بههیچوجهنبایداجازهدادهشوددشمناناسرائیلبلندیهایجوالنرادرکنترل
خوددرآورندوهرچهنزدیکتربهسرزمیناصلیاسرائیلقرارگیرند».شایدزمانی
کهاسرائیلبهپایگاههایمقاومتدردمشقونقاطدیگرحملهکرد،تصورنمیکرد
تمرکزمقاومتازشرقومرکزیتسوریهبهغربوجنوببرودوپسازعملیاتبوکمال
طرحریزانعملیاتدرسوریهتمرکزخودشانرارویادلببگذارند.اماآغازعملیات
دردرعاموجبشگفتیبازیگرانخارجیشد.دربسیاریازمناطق،نیروهایارتش
سوریهتوانستندبامحاصرهکامل،عناصرتروریستیمستقرراازمنطقهاخراجکنندو
دربسیاریازمناطقبانبردیسنگین،پیروزمیدانشدند.درعارسم ًاآزادشدوارتش
سوریهنشاندادقادربهنبردهایسختترپسازهفتسالجنگتمامعیارحتیبرای
بازپسگیریبلندیهایجوالناست.
شاید به همین دلیل اســت که این روزها صهیونیســت ها ونمایندگان حامی آن ها
درکنگره درتکاپوهستندوطرحیراارائهکردهاندکهحاکمیتاسرائیلرادرجوالن
اشغالی به رســمیت بشناســند.وضعیت توپوگرافی این بلندی ها بهگونهای است
که تسلط بر جوالن برای رژیم اســرائیل اهمیتی فراوان دارد .ارزش استراتژیکی و
راهبردی جوالن برای این رژیم قابل چشمپوشی نیست .از منظر امنیتی ،تسلط بر
جوالناینامکانرابهآنمیدهدکههرگونهتحرکنظامیسوریهراتحتنظرداشته
و با وجود چینخوردگیها و بلندیهای موجود در این منطقه ،بخشهای زیادی از
فلسطین اشغالی را در تسلط خود قرار دهد .همچنین این بلندی ها از اهمیت آبی
برخوردار بوده و سومین منبع تأمینکننده آب اســرائیل است .راهبردی بودن این
موضوعوقتیبهاثباتمیرسدکهبهکنگرهاولصهیونیستهادرسال۱۸۹۷وتأکید
آن بر اهمیت آب در تشکیل دولت یهود نگاهی دقیق انداخته شــود .از اینرو وجود
ع آب شیرین و زمینهای حاصل خیز ،همه مؤید موقعیت ویژه جوالن و اهمیت
مناب 
آن برای اقتصاد رژیم صهیونیستی بوده و آن را یک منبع آبی در درازمدت برای خود
میداند.اسرائیلباهمینرویکردتوانستهاستبربیشاز ۶۰۰میلیونمترمکعباز
آببلندیهایجوالنمسلطشودوبهاینترتیب ۳۰درصدازنیازهایساالنهخودبه
آبراتأمینمیکند.اساسااسرائیلهموارهسعیکردهاستمناطقحائلدراطراف
خودتشکیلدهد،تسلطبرمزارعشبعا درلبنان،صحرایسینادرمصروبلندیهای
جوالن در سوریه با همین رویکرد پیگیری می شود .بنابراین تالش صهیونیست ها
برای تبدیل این منطقه به جزء جداییناپذیر جغرافیای سیاسی مناطق ارضی خود
دارایدالیلوجودیوراهبردیبودهاست.آنهابرایعملیکردنطرح خودبرنامه
اقدامسهگانهایرادرسهمحوررسانهای،سیاسیونظامیدرپیشگرفتند.درمحور
رسانهای،رژیمصهیونیستیمدتهاستکهبهدنبالمحدودکردننیروهایمقاومت
در ســوریه اســت .در همین باره از چند ماه قبل با مطرح کــردن موضوعی همچون
برافراشتهشدنپرچمایراندرنزدیکیمرزهایاسرائیلیاآمادهشدنمسیرزمینی
ازایرانتالبنان،سعیکردهتابامظلومنماییبرخیبازیگراندخیلدرجنگسوریه
را با خود همراه کند .در محور سیاســی درعرصه بین المللی صهیونیست ها تالش
دارند تا با جلب رضایت روسیه و در یک معامله و بده بستان بزرگ موافقت الزم برای
ایجادیکمنطقهامنپیرامونمرزهایخوددرسوریهرابهدستبیاورند.تاجاییکه
بهنوشتهالحیات،بلندیهایجوالنازاصلیترینموضوعاتنشستترامپوپوتین
درنشستهلسینکیبودهاستوپوتینبهترامپالبتهباکلیگوییتاکیدکردهاست
که پس از شکست کامل تروریستها در سوریه باید مشکل بلندی های جوالن حل
شود.عالوه بر این در سطح نظامی صهیونیست ها به دنبال ایجاد یک دولت محلی
مزدور و وفادار به خود هستند .آن ها طرحی برای تشکیل یک نیروی واحد از هفت
گروهشورشیدرجنوبسوریهمطرحکردند.پیشازایننیزداعشودیگرگروههای
تروریستیبهعنواننیروهاییحائلدربلندیهایجوالندرسالهایگذشتهبین
ارتش سوریه و نظامیان صهیونیستی به عنوان ضربه گیر منافع این رژیم عمل کرده
بودندایندرحالیاستکهطبقتوافقنامهشماره ۴۹۷شورایامنیتکهدردسامبر
سال ۱۹۸۱میالدیبهاتفاقآراتصویبشد،تصمیمتلآویوبرایاجرایقوانینخود
و اعمال حاکمیت بر بلندی های جوالن در ســوریه و مدیریت این منطقه لغو و باطل
دانستهشدهاست.بلندیهاییکههمناظربرمناطقشمالیاسرائیلهستندوهمتا
پایتختسوریهفاصلهچندانیندارند.تلآویوبهخوبیبراینامرواقفاستکهکنترل
مجددحکومتمرکزیسوریهبرمناطقجنوبغربیکشور،عمقاستراتژیکدمشق
راافزایشخواهددادودیگرمناطقاستراتژیکرژیمصهیونیستیبهویژهدرمناطق
شمالی ،در معرض حمالت توپخانهای و موشکی دولت سوریه خواهد بود .حاال نیز
مطرح شدن موضوع به رسمیت شناختن حاکمیت نامشروع رژیم صهیونیستی بر
بلندیهایجوالندرکنگره میتواندگامیبهجلوبرایجلوگیریازامکانپذیربه
نظررسیدنآزادسازیبلندیهایجوالنباشد.حتیتشدیدحمالتماههایاخیر
رژیمصهیونیستیبهمواضعنظامیارتشسوریهرانیزمیتوانناشیازنگرانیهای
این رژیم درباره پیشــروی های ارتش سوریه به ســمت جوالن اشغالی ارزیابی کرد.
اهمیتراهبردیارتفاعاتجوالننهبرایمحورمقاومتونهبرایرژیماسرائیلکه
اینمنطقهرابرایدهههاتحتاشغالخودداشتهاست،قابلچشمپوشینبودهوبه
نظرمیرسدتنشبرسرآنمحوربسیاریازتحوالتآیندهدرمنطقهباشد.

موضعگیری رهبر انقالب درباره نقشه یهودی سازی فلسطین

نه یهودی سازی فلسطین اتفاق می افتد نه معامله قرن
رهبــر معظم انقــاب اســامی روز یک شــنبه طی
دیداری ،به نقش ه شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی با
عنوان «معامل ه قرن» برای فلسطین و قدس شریف
اشــاره کردند و فرمودند« :یهودیسازی فلسطین
خواب آشــفتهای اســت کــه دیدهانــد .نــه آن اتفاق
میافتد نه معاملــ ه قرن».این مطلب را روز گذشــته
پایگاه اطــاع رســانی دفتر حفــظ و نشــر حضرت
آیــتا ...خامنــهای ( )KHAMENEI.IRمنتشــر
کرد .پارلمان رژیم صهیونیســتی چنــد روز پیش،
قانونی را تصویب کرد که بر اســاس آن ،حق تعیین
سرنوشتازمسلمانانومسیحیانفلسطینیساکن

ســرزمینهای اشــغالی ســلب و این حق را تنها در
اختیاریهودیانقرارخواهدداد.اینقانوندرحالی
تصویب شد که بهرغم محکومیتهای بینالمللی،
رژیممتجاوزاسرائیلبرایتوسع هشهرکسازیهای
خود ،روزانه مناطقی از خاک فلسطین را بهمنظور
یهودیســازی فلســطین و قدس شــریف مصادره
میکنــد .همزمــان بــا ایــن طــرح ،آمریــکا طــرح
غیررســمی خود را برای آغاز فرایند «عادیســازی
روابط اشغالگران و فلســطینیان» با عنوان «معامله
قــرن» پیــش میبرد کــه هــدف از آن تحکیــم طرح
یهودیســازی ســرزمینهای فلســطین اســت.

خبرهای داغ اژه ای از پرونده فساد واردات خودرو و توزیع ارز بین دالالن

بازداشت  4مدیر وزارت صنعت

معاون اول قوه قضاییه از دســتگیری ۵مدیر وزارت
صنعت و معدن در ماجرای ثبت سفارش متخلفانه
خودرو خبــر داد و گفــت از این تعداد ،چهــار نفر در
بازداشتهستند.ویازاحتمالرانتدرکنترلبازار
ارزتوسطبرخیافرادوصرافیهاخبردادوباتصریح
براینکهدرجریانتوزیعارزتنظیمبازارتوسطافراد،
تخلفرخدادهاست،اظهارکرد:عواملونشانههایی
وجود دارد که حتم ًا بخشــی از اینها به صورت غیر
قانونی از کشور خارج شــده و در این باره یک نفر در
باکویآذربایجاننیزدستگیرشدهاست.بهگزارش
ایسنا،حجتاالسالممحسنیاژهایدربارهپرونده
های اخیر ســکه ،ارز و خــودرو گفــت :در خصوص
پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو تاکنون  5نفر از
مدیر و احیان ًا همکاران فعلــی و چند ماه قبل وزارت
صنعت،معدنوتجارتدستگیرشدندکهچهارنفر
در بازداشت هستند.محسنی اژه ای گفت :یکی از
دستگیر شدگان مدیرکل ســازمان توسعه تجارت
و دیگــری معاون وی اســت و یک نفر هم طــراح این
سامانه است که به تازگی منفصل شــده بود که وی
نیزبازداشتشدهوفردچهارمنیزخانمیاستکهتا
دوسهماهپیشیعنیهمزمانباثبتاینسفارشها
همکاری و مسئولیت داشته است.محسنی اژهای
درخصوصثبتسفارشوارداتباارزدولتیگفت:
ایناتفاقاتکهرخداد،دوبخشداردیکبخشاین
اســت که آیا وزارت اقتصاد یا وزارتخانههای مربوط
ثبت سفارشــی را که انجام داده اند و بانک مرکزی
تخصیص ارزی که برای آن ثبت سفارشها بوده آیا
اینتخصیصارزوثبتسفارشهادرشرایطکنونی
درستبودهاستیاخیروکاالییکهواردشدهاست
واقع ًا در این شرایط ارز به آنها باید داده میشد که
بخش عمده قضیه این مــورد اســت.وی ادامه داد:
بخش دیگر این است که آیا تخلف یا فسادی در این
زمینهصورتگرفتهاستیاخیر؟اکنونآنچهمسلم
شده،ایناستکهدرثبتسفارشوتخصیصارزبه
این خودروها قطع ًا تخلف صورت گرفته و اتهاماتی
متوجه افراد است که بررســی میشود.سخنگوی
قوه قضاییه گفت :درباره کاالها نیز موضوع در حال

بررسیاست.اژهایبااشارهبهکنترلبازارارزتوسط
بانک مرکزی گفت :بانــک مرکزی ایــن کار را از دو
طریق انجام داده است یکی از طریق صرافها اعم
ازبانکهاوغیربانکی.یکموردهمازطریقافرادو
عواملیاستکهبابانکمرکزیهمکاریمیکنند،
اما صــراف نبودنــد .در این جا نیز اجما ًال مشــخص
شده اســت که بخشــی از این ارزی که برای کنترل
بازار داده شــده ،نه فقط تاثیر نداشته بلکه قضیه را
عکس کــرده اســت.معاون اول قــوه قضاییه گفت:
چونهمینعواملبهجایاینکهاینارزرابهقیمت
بازار یا نزدیک به قیمت بازار بدهنــد تا بازار کنترل
شــود ،اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و این ارز را
همینعواملمرتبطبابانکمرکزیبودندکهبیشاز
قیمتبازارآنهمبایکتفاوتفاحشبهبازاردادند،
بنابراینوقتیقیمتراباالترازبازاردادندقیمتها
بالفاصلــه افزایش پیدا کرده اســت.وی افــزود :در
این جا نیــز به جای ایــن که از افــراد مــورد اعتماد و
صرافیها اســتفاده شــود ،از صرافیهای معدود و
محدود استفاده شده است که ممکن است از رانت
افراداستفادهکردهباشندومشکالتیپیشآمدهکه
موضوعدرحالبررسیودرابتدایکاراست.معاون
اول قــوه قضاییه گفــت :در خصــوص دالالن ارزی
و افرادی که دســتگیر شــده اند برخی در بازداشت
هستند و برخی نیز با قرار آزاد شدند ،اما تعدادی در
پنج،ششروزاخیربازداشتشدندکهدربازداشت
هستندوپروندهآنهادرحالبررسیاستکهآیااین
ارزی که بانک مرکزی داده به دست مصرف کننده
رسیده است یا با واسطه و داللها به خارج از کشور
رفته اســت؟وی افزود :عوامل و نشــانههایی وجود
دارد که حتما بخشی از اینها به صورت غیر قانونی
از کشور خارج شده است و حتی در روز گذشته یک
نفر که در حال تردد به تهران و خارج از کشور بوده و
شواهدی وجود دارد که ارز را خارج کرده ،دیروز در
باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) دستگیر شده
و فکر میکنم تاکنون به تهران منتقل شــده است و
چند نفر نیز در تهران دستگیر شدند که موضوع در
حالبررسیاست.

برنامه جدید بانک مرکزی برای بانک های نظامی

ادغام همه بانک های نظامی در یک بانک دولتی

درحالیکهپیشتر،معاوننظارتیبانکمرکزیاز
ادغام بانک های نظامی در یکدیگر خبر داده بود،
دیروز گفت که در نظر داریم بانکهای وابســته به
نیروهایمسلحرادریکبانکدولتیادغامکنیم.
به گزارش فارس فرشــاد حیدری دیروز در جلسه
کارگروه بانکی اســتان با اشــاره به این که درباره
اصالح نظام بانکــی بایــد هزینههــای بانکها را
کاهش و بهرهوری را افزایش دهیم ،افزود :در نظر
داریم بانکهای وابســته به نیروهای مسلح را در
یکبانکدولتیادغامکنیمواینبرنامهاصالحی
وســیعتر اســت و امیدواریم بــا اصالحاتــی که در
شــبکه بانکی صورت خواهد گرفــت بانکهای با
صالبت تری داشــته باشــیم.گفتنی اســت بانک
ها و موسسات وابســته به نهادهای نظامی کشور
عبارتند از :حکمت ،قوامین ،مهر اقتصاد ،انصار،

ثامن و کوثــر .در حالی ،حیــدری در ادغــام بانک
های نظامی در یک بانک دولتی ســخن می گوید
که پیشــتر گفته بود بانک های نظامی در یکدیگر
ادغام و یک بانــک بزرگ نظامی تشــکیل خواهد
شــد تا مثل همه دنیا نهادهای نظامی برای انجام
امور خود از یک ســاختار بانکی برخوردار شــوند.
حیدری اســفند 96گفته بود :قرار بر این است تا
در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک
انصار ادغام شوند که البته احتماال از ابتدای سال
آیندهاینبانکجدیدشروعبهکارخواهدکردودر
مرحلهدومنیزبانکهایحکمت،قوامینوموسسه
کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز
در چشماندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ
تشکیل شــده نیز یکی شــوند و بتوانند یک بانک
بزرگوکارآمدنظامیراایجادوفعالیتکنند.

سخنگویارتشیمنضمنهشداربهشرکتهایخارجیدربارهماندنوسرمایهگذاریدراماراتوعربستانازآنهاخواستکهبهویژهازدبیو
ابوظبیبروند.لقمانتاکیدکرد:موشکهاوپهپادهاییمنیهاتوانرسیدنبههرنقطهایدراماراتوعربستانرادارند.یمنهزارانموشکبومی
داردودرزمینهتوسعهمنظومهموشکیوپهپادیخودحرکتمیکند.ویافزود:ابوظبیودبیازتیررسآتشنیروهاییمنیدراماننیستند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••درباره این مطلب که فیلم پدر با حقیقت فاصله داره
خواستم بگم چرا وقتی افسانه خیالی جومونگ پخش
می شه اعتراض نمی کنید جایی که برای گسترش
قلمرو پسر ،پدر رو می کشه؟! اجازه بدین فیلم های
افسانه ای پخش بشه و در آن ها فرزند بهترین باشه و
خانواده موجه و آرام؛ این اصال اشکالی نداره.
••خواسته فرهنگیان سراسر ایران ،همترازی حقوق
و مزایا ،افزایش  20درصدی حقوق و عملی شدن آن،
بهبود اوضاع معیشتی  ،رتبه بندی و کسرنشدن مقرری
ماه اول در هر سال است .لطفا صدای ما را به گوش
مسئوالن برسانید.
••تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در هلند بر
بام جهان ایستاد ؛ این قهرمانی را تبریک و تهنیت
می گویم و بــرای همه شــان موفقیت و شادکامی و
بــهــروزی و تندرستی و عافیت از درگـــاه خــداونــد
خواستارم!
••با تشکر از افــســران آگاهی و قضات محترم که با
دستگیری جانیان کثیف و مجازات شان جامعه را از
لوث وجود آن ها پاک کردند.
••اگر آمریکا یک منهتن دارد ،ما تهمتن ها داریم!
••یک ماه پیش خــودروام را عوض کردم .پالک خودرو
هم خشک است .دیشب پارکبان گفت  70هزار تومان
بدهکاری.درحالیکهاصالدرمحلالیتپارکنکردهام.
••یک نفر به آقای مورینیو مربی فوتبال پیام داده که برای
تقویت تیم منچستر کار مفیدی انجام بدهد .البته وقتی
مورینیو در روزنامه خراسان چشمش به این پیام افتاده
بود گفت :چشم!
••یک ماشین لباس شویی قیمت کردیم به مبلغ دو
میلیون و  200هزار تومان .روز بعد رفتیم بخریم گفت
دو میلیون و  400هزار تومان .نشانی را در صورت نیاز
اعالم می کنم.
••به کسانی که برای شارژ گاز یخچال آگهی داده بودند
زنگ زدم .آن ها مبلغ  120تا  150هزار تومان مطالبه
می کردند ولی یک نفر که هم ماهر و هم منصف بود 50
هزار تومان گرفت .کارش هم بسیار خوب بود .از این
تعمیر کار متشکرم.
••امان از روزی که یک دو زاری خودشو تــراول فرض
کنه!
••بعضیا رو باید تو قطعه هنرمندان دفن کنن ،از بس
خوب نقش بازی می کنن!...
••آب و برق مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی ،در غیر از
زمان حضور دانش آموزان و دانشجویان ،باید مثل مراکز
تجاری محاسبه شود تا مجبور به صرفه جویی شوند.
••قیمت درج شده روی یک بسته سیگار دو هزار تومان

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

است اما یک عامل فروش و کلی فروش ،در میدان آزادی
بیرجند سه هزار تومان به مشتری می دهد و عامل دیگر
در میدان امام خمینی (ره)  ،با وجود داشتن قفسه های
پر با همان قیمت زیاد از فروش آن خودداری می کند .
بابت این کار با چند جا از جمله  124تماس گرفتم .اما
دریغ از تذکر شفاهی! به نظر من در پس این پرده باید
خبرهایی باشد .شما قضاوت کنید...
••وقتی از ساعت  6صبح تــا ساعت  13:30تمام
سیستم های برقی ادارات در حال کار است ،چه نتیجه
ای جز خواب آلودگی کارمندان دارد؟!
••خراسان عزیز یارانه روزنامه زیاد شده که پیام های
انتقادی از دولت را چاپ نمی کنی؟
••چرا به دانــش آموختگان جدید دام پزشکی مجوز
داروخانه دامی نمی دهند .در صورتی که به دکترهای
داروساز جوان در مناطق محروم مجوز داروخانه انسانی
می دهند.
••چه کسی باید با این خودروسازها برخورد کند؟ هر
طوری که دوست داشته باشند با مردم رفتار می کنند و
هیچ کسی هم با آن ها برخورد نمی کند .متاسفانه تمام
قراردادهایشان غیرواقعی است و مشتری هم صدایش
به جایی نمی رسد .
••آمریکایی ها می خواهند ما در هیچ علمی پیشرفت
نکنیم تا منابع ما را به غارت ببرند ،مردم پیشرفت در
هر زمینه ای را پیشرفت کشورشان می دانند ،پیشرفت
هوافضا را بــرای امنیت خود و پیشرفت اقتصادی را
برای سالمت زندگی اجتماعی شان می خواهند که در
مسیر «اشتغال و تولید ملی و حمایت از کاالی داخلی»
به دســت می آیــد ،هر کشوری از مــردم ســوال کند،
آن ها پیشرفت کشورشان در زمینه امنیت و اقتصاد را با
تهدید و قلدری و پول عوض نمی کنند ،چون زمانی که
کشورشان پیشرفت اقتصادی و امنیتی کند ،خودش
حرف برای گفتن دارد.
••از خراسان توقع دارم چون روزنامه ای میانه رو است،
مشکالت فرهنگیان را مطرح کند و همچنین حاال که
بحث تغییر کابینه است ،آقایان نوبخت و سیف را دیگر
از کابینه خارج کنند.
•• لطفا به نیابت از مردم و سپرده گذاران موسسه مالی
فرشتگان پیگیر برگزاری دادگاه متهمان این موسسه و
موسسه کاسپین باشید .با تشکر
••روحانی ،ظریف را باید دک کند.
••خراسان عزیز لطفا پیگیری کن که وام بازنشسته های
بیمه را به چه کسانی می دهند و کجا باید ثبت نام کنیم.
گفته بودند کسانی که تاکنون وام نگرفته اند و حقوق
شان کم است در اولویت اند .اما هربار زنگ می زنیم می

نمابر05137009129 :

گویند در حد حرف است .اگر درست است ،اعالم کنند
و اگر نیست بگویند تا امیدوار نشویم.
••ای آقای کارفرما چرا نوجوان بیچاره مردم را به 14
ساعت کار سخت و طاقت فرسا با حقوق کمتر از مصوبه
قانون کار بدون هیچ گونه مزایایی ،به کار می گماری و
احترامش را هم نگه نمی داری ،از خدا نمی ترسی؟!
••چرا مسئوالن دولتی سری به فرودگاه نمی زنند تا از
کارگرها بپرسند دردتان چیست؟
••خدایا؛ ما را از راست قامتان جاودانه تاریخ قرار بده.
••پوتین ،ترامپ را سرکار آورده و به او گفته تهدید کند تا
بعد روسیه به عنوان بچه خوب معرفی شود و به این بهانه
باج بگیرد .حاال سیاستمداران ایران باید هوشیار باشند
چون ابرقدرت ها با ادامه جنگ افروزی قصد دارند همه
کشورهای اسالمی حتی ترکیه ،عربستان و پاکستان را
ضعیف نگه دارند.
••خیلی از مستاجرها از صاحبخانه های بی انصاف گله
بهحقمیکنندولیهستندموجرهایانسانیکههوای
مستاجرشان را دارند .نمونه اش صاحبخانه من چون
خدا به من دوقلو داده ،می گه خرجت زیاد شده و یک
ریال به کرایه خانه اش اضافه نکرد از او ممنونم.
••آموزشوپرورشخستهنمیشههرسالمیگهبامدارس
دولتی که از دانش آموزان وجه دریافت کنند ،برخورد می
کنیم؟جالبهمدارسهمبرایوزیرترهخردنمیکنند.
••اداره تعزیرات و اماکن محترم درخصوص برخی
کالهبرداری های استودیوهای عکاسی فکری بکند.
چرا شکایت ها سرانجامی ندارد؟ حکم صادر شده ولی
مسئول استودیو را نمی شود پیدا کرد حدود دو سال و
نیم از عروسی من گذشته استودیو ...فیلم عروسی مرا
پاک کرده نه هزینه را برگردانده نه هارد ی که از ما گرفته
ونه جریمه تعزیرات .چرا یک نفر این طور به راحتی نقض
قانون می کند و پاسخ گو نیست؟
••از اپراتور همراه اول خواهشمند است اختالالت
مربوط به پوشش آنتن دهی اینترنت پرسرعت تلفن
همراه خود را در داخل ایستگاه ها و تونل های شبکه
متروی تهران به ویژه خط سه مترو از لحاظ کیفی و
سرعت اینترنت ارتقا و بهبود ببخشد چون اصال نمی
توانیم از اینترنت سیم کارت همراه اول مان در داخل
متروی تهران استفاده کنیم.
••من بازنشسته فرهنگی دو میلیون تومان می گیرم و
 10درصد به حقوقم اضافه شده .چرا مسئوالن خالف
واقع می گویند .دو میلیون کف حقوق است  .با مدرک
فوق لیسانس این حقوق من است.
••تنگه هــرمــز را ببند ســــردار ،آمــریــکــا هیچ غلطی
نمی تواند بکند.





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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بازیناجوانمردانهآدیداسوپیشنهادپرایدیمرغداران!

18.8

پاتک  86میلیاردی به صدا و سیما!
کاربران فضای مجازی در اقدامی معترضانه راجع به
فرصتیکهصداوسیمابهاحسانعلیخانیبرایدفاعاز
خوددربرابراتهاماتمرتبطباپروندهثامنالحججداده
بود،مبلغرپرتاژآگهیتلویزیونیزمانحضوردربرنامه
«حاالخورشید»راحسابکردند.مبلغاینرپرتاژآگهی
بنا بر ادعای کاربران فضای مجازی که خیلی سریع در
رسانههامنتشرشد 86میلیاردو 455میلیونو800
هزار تومان بود! کاربری در این باره نوشت« :طرف یک
اتهام  2،3میلیاردی بهش زدن صدا و سیما براش قد
 86میلیارد رپرتاژ رفته! خدایا سرمو به کجا بکوبم».
کاربری هم نوشت« :به نظرم وقتی پای حیثیت رسانه
ملی وسط است نمیتوان آن را با پول محاسبه کرد.
ضمناینکهدرآنفرصتاحسانعلیخانیبرنامهحاال
خورشیدپخشمیشدوقرارنبودآگهیپخشبشه».

4.1

بازی ناجوانمردانه آدیداس
کمپانیآدیداسکهقراردادتهیهلباستیمملیفوتبال
کشورمانرادرجامجهانی 2018بافدراسیونفوتبال
ایران داشت در اقدامی غیراخالقی و غیرحرفهای نام
ایــران را در سایتش تحریم کرد تا مراجعان به سایت
خریدآدیداسوقتینامایرانراسرچمیکنندباعبارت
«شاملقوانینشخصیسازینمیشود»،روبهروشوند.
جعفرزادهایمنآبادینمایندهمجلسشورایاسالمی
درصحبتهاییدراینبارهاظهارکرد«:چالشنخریدن
وبهآتشکشیدنآدیداسبایددرکشورفراگیرشود.در
این باره میتوان به نشانه اعتراض انباری از آدیداس
را به آتش کشید ».کاربری هم در این خصوص نوشت:
«آدیداسباایرانقراردادتجاریداشتوایناتفاقیک
نامردی به تمام معناست ».کاربری هم در واکنش به
اظهاراتایمنآبادیمتذکرشد«:برادرمنآدیداسدر
ایراناالنانبارندارهوهرچیپیرهنآدیداسهستکار
تولیدبچههایمنیریهخودمونه».

15.6

پرایدمیخرید؟مرغهمبخرید!
رئیساتحادیهکشوریفروشندگانمرغوماهیبرای
توجیه افزایش قیمت مرغ گفت :وقتی پراید گران
میشود و مــردم میخرند چرا مرغ گــران را نخرند!
صحبتهاییکهدرفضایمجازیسروصدایکاربران
رادرآورد.کاربرینوشت«:اینچهاستداللیه!پساگه
اینطوریهبایدهمهاصنافقیمتهاشونروباالببرن!»
کاربریهممتذکرشد«:وقتیوزیرکشاورزی،حجتی
میگه قیمت مرغ در ایران ارزانترین قیمت در جهان
را دارد و راه را برای گران شدن مرغ باز میکند ،از این
رئیساتحادیهچهانتظاریدارید!»کاربریهمنوشت:
«البتهخدایی ُپربیراههمنمیگه.هرچیبهسرمابیاد
خودمونمقصریم.بایدنخریمتامجبوربشنقیمترو
بیارنپایین».

22.5
33.2

پرونده قاچاقچیان خاک ،باز شد!
بعد از آنکه چند سال پیش زمزمههای قاچاق خاک
جزیرههرمزوجنوببهخارجازکشورمطرحشد،اینبار
بعد از چند سال و خوابیدن سر و صدای آن پروندهها،
در برنامه زنده شبکه آموزش کارشناس برنامه باز هم
ازقاچاقچیانخاکهرمزسخنمیگوید.ویدئویاین
صحبتها در شبکههای اجتماعی با واکنش کاربران
رو به رو شد .کاربری نوشت« :اگه این طور باشه که
باید افسوس خورد .فاجعهباره ».کاربری مدعی شد:
«این مسئله که این آقا میگه اصال چیز جدیدی نیست
و سالها پیش چنین مسئلهای مطرح شد .خود مردم
بومیاونجاهماینخاکرومیفروشن».

7.4

پولیکهبرایکیروشنقدنشد!
خبر شوکهکننده مسدود شــدن حساب کارلوس
کیروش در سوئیس به سبب آنچه تحریم داد و ستد
دالریباایرانگفتهشدهاست،روزگذشتهسروصدای
زیادی را در رسانهها به پا کرد .گویا صابون تحریمها به
تنسرمربیتیمملیفوتبالهمخوردهاست.کاربری
با انتشار ُپستی نوشت« :کــیروش همینجوریش
میخواستبرهحاالبااینوضعیتصداشبیشترمدر
میادودیگهرفتنیه».کاربریهمنوشت«:دیدیداینقدر
به این بنده خدا گیر دادید .طرف پوالیی که از ایران
میگرفتازحلقومشپاییننرفت».

ختم مرگ  5میلیون نخل در آبادان
مجلس ختم نمادین مرگ 5میلیون نخل در حسینیه
سیدالشهدای بازار دهکده بریم شهر آبادان برگزار
شد .اتفاقی که به سرعت در فضای مجازی منتشر
شد و واکنشهای مختلفی را به همراه داشــت.
مدیر تعاونی نــخــلــداران خوزستان در ایــن بــاره
میگوید در  40سال اخیر از مجموع  6میلیون نخل
استان خوزستان 5 ،میلیون آنها مردهاند .شوری
آب کــشــاورزی ،پساب آلــوده ،طر حهای نیشکر و
ریزگردها مهمترین علت مرگ این نخلهاست.
کاربری در این باره نوشت« :نخلهای خوزستان
هم موجود زنده هستند .آقایان مدیر ناالیق باید
پاسخ این جنایت رو بدن! مرگ  5میلیون نفر نخل
خوزستان یک فاجعه بزرگ زیست محیطیه».
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