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نبرد نهایی در خزر هنوز باقی مانده
است
« ....آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به
 ۱۱درصد ســقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری
درراهاست؟»
اینسوالیاستکه یکنمایندهمجلسروزگذشته
و همزمان با توافق ســران 5کشور ساحلی خزر بر
رویکنوانسیونرژیمحقوقیایندریا دراکتائوی
قزاقستان مطرح کرده است .سوالی که قطعا دل
هرایرانیوطنپرستیرامیلرزاندوبهاینفکرفرو
میبردکهواقعیتچیست؟
بهتر اســت قبــل از ورود به ارزیابــی توافق صورت
گرفته در قزاقستان بخش اول سوال این نماینده
محترم را که البته طی ســال های گذشته از سوی
افراد دیگــری نیز طرح شــده بــود ،مورد بررســی
قرار دهیم .عمده اســتدالل طرفداران ســهم50
درصدیمستندبهقرارداد 1921و 1940میان
ایران و اتحاد جماهیر شــوروی و اســتفاده از واژه
دریای ایران و شوروی در مکاتبات دولتی دو طرف
در مورد این پهنه آبی اســت به عبارتــی طرفداران
این نظریه معتقدند این دریا میان ایران و شوروی
براســاس این قرارداد ها به صورت مساوی تقسیم
شدهبودولذااکنونکهشرایطدرطرفمقابلتغییر
کرده ربطی به ما نــدارد و آن ها بایــد در همان 50
درصد خود به هم سهم بدهند .این دیدگاه اگر چه
درابتداوباقیاسآنباحقوقمدنیوموضوعوراثت
منطقیبهنظرمیرسدامابااشکاالتجدیمواجه
اســت اوال این که در توافق  1921و  1940هیچ
گونهتقسیمودرصدیصورتنگرفتهوبیاننشده
است   و صرفا از حق استفاده دو طرف از این پهنه
آبیومحدوده10مایلیماهیگیری سخنبهمیان
آمده و لذا براساس مبانی حقوقی در این مواقع به
رویه مراجعه می کنیم که رویه اســتفاده از خزر در
دورهحاکمیتشوروینیز بهنفعمانبودهوماازخط
حسینقلی–آستارافراترنرفتهایمکهبرمبنایسهم
بندی چیزی حدود کمتــر از  13درصد را شــامل
می شــود ثانیا اگر ایــن فرض ســهم  50درصدی
را بپذیریم عمــا آذربایجان و ترکمنســتان تقریبا
دیگرساحلینخواهندداشتولذادرعملنیزاین
نظریه قابلیت اجرایی نــدارد وضمن این که باعث
تحریکبدونمبنایافکارعمومیمیشود ،کشور
رانیز وارددورجدیازدرگیریوتنشمنطقهایو
فرامنطقه ای خواهد کرد   کما ایــن که از ابتدا و در
طولبیشازدودههاخیر بحثسهم 50درصدی
نیز با انگیزه تاکتیکی وسهم گیری بیشتر از دیگر
طرف ها بــا هدایت برخــی محافــل دیپلماتیک و
دانشگاهیدرداخلمطرحشد .درمصاحبه عباس
ملکیازدیپلماتهایباسابقهکشور باخبرگزاری
ایســنا در تاریــخ 86/7/22بــا موضوع «مشــاع
ومشــترک بهترین روش بهره بــرداری از خزر » به
خوبی این موضوع توضیح داده شــده و با بیان این
که این بحث مطرح شد تا سطح توقع را دراجالس
عشــق آباد آن قدر باال ببریم که بقیــه به 20درصد
راضیشوند،میافزاید«:وزارتخارجههیچوقت
اینمسئلهرابهعنوانموضوعرسمیمطرحنکرد».
ضمناینکهمکانیسمحقوقیطرحاینموضوعدر
نهادهایحقوقیبینالمللیورویهآنهادرموارد
مشابه و همچنین شورای امنیت به عنوان دومین
مرجع رســیدگی به این اختالف از جهت به خطر
انداختن صلح و امنیت جهانی چشم انداز مثبتی
را پیش روی ایران برای طرح درخواست سهم50
درصدینشاننمیداد.
اما اکنون سوال مهم تر این اســت که در توافق روز
گذشــته در اکتائوی قزاقســتان چه اتفاقی افتاده
اســت .دیپلماســی ایران در موضوع خزر ســیر پر
نوســانی را طی کــرده اســت از تاکید بر اســتفاده
مشاع تا ایستادگی در سهم  20درصدی و سپس
رضایت به استفاده مشترک با همسایگان از منابع
مورد مناقشــه در منطقه 17تــا 22درصدی ،این
خط سیر پرنوسان را نشان می دهد .در این مجال
سعی نداریم به نقد دیپلماسی ایران در خزر و این
روند سینوسی بپردازیم اما در هر قضاوتی در این
مورد باید نقش یک عامل به خصوص در این روند
را مد نظر داشت به عبارتی سیاست متغیر روسیه
درباره خــزر و ورود این کشــور و دیگر کشــور های
ســاحلی به انعقاد توافق های دوجانبه عمال ایران
را در برهه هایی در مقابل عمل انجام شده قرارداد
کهچارهایجزتغییرسیاستقبلینبودبهعبارتی
وقتی بیش از 60درصد خزر براساس توافق های
دوجانبهبینروسیهوقزاقستانوآذربایجانتقسیم
شــد دیگر مطرح کردن بحث استفاده مشاع نمی
توانست محلی از اعراب داشته باشد .البته این به
معنی توجیه کم کاری احتمالی یا سیاست های
اشتباهدرمجموعهدستگاهدیپلماسینیست.
به هر صورت در نشســت اکتائو ،ســران  5کشــور
ســاحلی کنوانســیون رژیم حقوقی خــزر را امضا
کردند.اینتوافقرامیتوانیکگاممهمدرتعیین
رژیم حقوقی بزرگ ترین دریاچه جهان و سازوکار
استفادهازمنابعآندانستهرچندمهمتریننقطه
چالش در این توافق که مورد حساسیت ویژه افکار
عمومیایراننیزهستیعنیتعیینسهمومرزآبی
کشور ها همچنان به مذاکرات بعدی بین 5کشور
و همچنین کشــور هایی که ســاحل مجاور دارند

موکول شــده اســت که نمی توان زمان مشخصی
برای به نتیجه رســیدن مذاکرات در این خصوص
متصور شــد حتی به گفته رحیم پور معاون ســابق
وزیر خارجــه مذاکرات در این خصوص شــاید50
سالطولبکشد.
چنــان کــه در اعالمیــه تفســیری وزارت خارجــه
کشــورمان که بالفاصله بعد از انتشار کنوانسیون
رسانه ای شد ،تصریح شده است« :در کنوانسیون
رژیمحقوقیدریایخزر،محدودهبستروزیربستر
تعییننشدهاست؛اینکاربایدمتعاقباوطیتوافق
بین طرفهای ذی ربط انجام شود ».اکنون سوال
این اســت که اگر مهم ترین نقطه چالــش در خزر
همچنانبالتکلیفماندهپساینتوافقچهوجهی
ازاهمیتدارد؟
بررســی بند هــای 24گانــه ایــن توافق بــه نوعی
نشان می دهد سران  5کشور ساحلی بر روی یک
کنوانسیونمادروبهعبارتیکلیاتتوافقکردهاند
که می تواند مبنای بهره منــدی در خیلی از موارد
را مشــخص کند مثال در بندهای 6و 7ماده ســوم
کنوانســیون صراحت ًا بر حضور نداشتن نیروهای
مســلح خارجی در دریای خزر اشاره شده و سپس
هر یک از کشــورها از در اختیار قرار دادن قلمروی
دریا به سایر دولتها برای ارتکاب تجاوز علیه یکی
دیگر از کشــورها ،منع شــده اند ،از نکات مهم این
کنوانسیون اســت که قاعدتا باتوجه به توان باالتر
نیروی دریایی روســیه و ایران در خزر و مالحظات
امنیتیآنهامثبتتلقیمیشودیااینکهمطابق
ماده  11هرگونه اقــدام نظامی اعــم از رزمایش یا
حتــی شناورســازی ادوات نظامــی ،در محــدوده
فراتر از آب های سرزمینی هر کشور ممنوع است.
تعیین تکلیف مبارزه با تروریســم ،قاچاق انســان،
مواد مخــدر ،راهزنی دریایی ،کشــتیرانی و حمل
و نقل دریایی ،تحقیقــات دریایی ،وضعیت محیط
زیســت و ....از جمله مواردی اســت که ســاز وکار
حقوقی آن در این کنوانسیون مشخص شده است
درعینحالاینکنوانسیونیکیازمطالباتجدی
برخی کشور های ساحلی همچون ترکمنستان ،
آذربایجان و قزاقستان را یعنی اجازه کشیدن خط
لولهنفتوگازازبسترایندریارانیزکه شایداصلی
ترین خواسته این سه کشور و مورد مخالفت جدی
ایران بوده مجاز دانســته امادر مقابــل تکلیف این
کشــور ها در نحوه احداث این خطوط و مسئولیت
آن هــا درباره آلودگــی احتمالی محیط زیســت را
نیز مشــخص کرده اســت .بند 2ماده 14و بند4
ماده  15به صراحت مجوز و تکلیف این کشــور ها
در صورت بروز آلودگی زیســت محیطــی خزر که
زیان های بســیاری را به ســواحل ایــران به خاطر
گود بــودن و نوع گــردش آب کــه آلودگی هــا را به
این منطقه منتقل می کرد ،مشــخص کرده است
.اگر چه ممکن است این بند نتواند جبران کننده
آلودگی احتمالی زیست محیطی در خزر باشد اما
پرواضح اســت وجود قاعده ضعیف و ناقص بهتر از
بیقاعدگیاست.زیرادرشرایطفعلیاگرآلودگی
هم ایجاد می شد عمال امکان بازخواست مقصر تا
حدزیادیوجودنداشت.
البتههمانطورکهگفتهشدمهمترینبخشچالش
تعیینرژیمحقوقیخزریعنیتعیینسهمکشورهابا
وجودمشخصشدنوضعیتدریایسرزمینی(15
مایــل ) ،محدوده ماهــی گیری( 10مایــل) و پهنه
مشــترک به تعیین نحوه ترســیم خط مبدأ موکول
شدهاست.خطمبدأخطیفرضیدرامتدادساحل
است که محدوده آبهای سرزمینی و سایر نواحی
دریا که کشور ساحلی از حقوق حاکمیتی در آنها
برخوردار است نسبت به آن اندازهگیری میشود.
خط مبدأ معمو ًال از پایینترین حد جزر دریا ترسیم
میشــودکه به آن خط مبدأ طبیعی می گویند  .اما
در شــرایط ویژه مانند مضــرس و دندانــهدار بودن
شــدید ســاحل یا وجود جزایر نزدیک به هم از خط
مبدأ مستقیم استفاده میشود که پیش آمدهترین
نقاط خشــکی در دریا را به هم متصــل میکند.در
موردخزرامکاناستفادهازخطمبدأطبیعیوجود
ندارد و لذا کشور ها باید بر روی خط مبدأ مستقیم
توافق کننــد  .بند ســوم از بخش مربــوط به تعریف
خطوطمبداءمستقیمدرمادهیککنوانسیونرژیم
حقوقی دریای خزر به وضعیت ســاحل جمهوری
اسالمی ایران در دریای خزر اشــاره دارد و هدف از
نگارشاینبند،مدنظرقراردادنوتوجهبهوضعیت
ویژه ایران بوده است.در این شرایط ایران خواستار
اعمالاصلانصاف(یعنیدرنظرگرفتن مجموعه
شــرایط جغرافیایی ،تاریخی و جمعیتی سواحل )
درتعییناینخطباتوجهبهوضعیتخاصسواحل
خود است که در این بند به نوعی لحاظ شده است
لذا   به نظر می رســد آن چه تکلیف نهایی را در این
موضوع روشــن می کند و نبــرد نهایی بــرای رژیم
حقوقی خزر به حســاب می آید منوط به مذاکرات
آینده اســت و جدای از بسیاری از دل نگرانی های
خالصانه مــردم در این خصــوص برخی اظهار نظر
ها که در این باره کمی شتابزده یا براساس منافع
ودیدگاههایسیاسیبیانمیشودنهتنهاکمکی
به تصمیم گیری و تصمیم ســازی معقول در داخل
کشــور در مراحل بعدی تصویب این کنوانســیون
یعنیپارلماننخواهدکردبلکهمیتواندباتحریک
غیرمنطقی افکار عمومی عمــا نهاد های تصمیم
گیر را به ســمت نوعی محافظه کاری مخرب سوق
دهد .تجربه ای که حداقل طی چند ســال گذشته
شاهدمواردیازآنبودهایم.فراموشنکنیمعرصه
سیاستعرصهتصمیمگیریبراساسواقعیتهای
موجود است نه آمال و آرزوها  .آرزوهایی که ممکن
استایرانرادرآیندهدروضعیتیقراردهدکهطی
دودهه گذشته و براســاس توافقات دوجانبه دیگر
کشورهایخزردرآنقرارگرفت.
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با حضور موسسه فرهنگی هنری خراسان

نمایشگاه «ایران نوشت» امروز در تهران
آغاز به کار می کند

محمد جواد رنجبــر /ششــمین دوره نمایشــگاه «ایراننوشــت» با حضــور ۱۰۰
تولیدکننده به منظور عرضه نوشتافزار ایرانی اسالمی به عالقهمندان از امروز در
تهرانآغازبهکارمیکند .بهگزارشباشگاهخبرنگارانپویا،ششمیندورهنمایشگاه
«ایران نوشت» به همت مجمع نوشتافزار ایرانی اســامی برگزار میشود .در این
دوره نمایشگاه حدود 100تولیدکننده نوشــتافزار از سراسر کشور حضور دارند
و طرحهای خود را ارائه میکنند.سعید حســینی ،مدیر مجمع نوشتافزار ایرانی
اسالمیپیشازاینبااشارهبهطرحهایامسالبهتسنیمگفت:امسالنسبتبهسال
گذشتهحجمتولیدات،تولیدکنندگان،تنوعوعرضهدوبرابرشدهاست،امااینمیزان
همدرمقابلاینحجمازتولیداتیکهباشخصیتهایغیربومیعرضهمیشود،دیده
نمیشود.درتالشهستیمبتوانیمدربازاربارشدسریعتریروبهجلوحرکتکنیم.
جمعبندیماایناستکهدربخشتولیدرشدداشتیموحاالوقتآناستکهبخش
توزیعراتقویتکنیم.بهگزارشخبرنگارما،موسسهفرهنگیهنریخراسانکهازسه
سالپیشتولیدنوشتافزارباکیفیتایرانیاسالمیراآغازکردهاست؛امسالنیز
برایسومینسالپیاپیدرایننمایشگاهحضوریافتهاست.غرفهموسسهفرهنگی
هنری خراسان در ششمین دوره نمایشگاه «ایراننوشــت» در فضای 30متر مربع
واقع در طبقه باالی نمایشگاه ،روبه روی اســتیج پخش مستقیم برنامه های صدا و
سیما میزبان عموم مردم است .در این غرفه ،نوشــت افزار ،دفتر ،مداد رنگی ،پاک
کن ،برچسب ،اکسســری ،پازل ،مدادپاک کن و خط کش ژله ای و نیز کیف و کوله
مدرسهبااستفادهازشششخصیتکهچهارشخصیتکارتونیهستنددرمعرض
دیدبازدیدکنندگانقرارمیگیرد.تنوعتولیداتموسسهفرهنگیهنریخراسان
درحوزهنوشتافزارامسالنسبتبهسالگذشتهبیشترشدهاست.امسالهرروزبه
خریدارانمحصوالتموسسهفرهنگیهنریخراسانبهقیدقرعهجوایزارزندهایدر
محلغرفه اهدامیشود.موسسهفرهنگیهنریخراسانسالگذشتهدرجشنواره
کاالهایفرهنگیفیروزهبهخاطرتنوعکاروکیفیتمحصوالت،رتبهاولکشوریدر
بخشتولیدنوشتافزارراکسبکردهاست.ششمیندورهنمایشگاه«ایراننوشت»
باهدفعرضهطرحهایایرانیاسالمیوحمایتازتولیدکنندگاندراینحوزهدر
فضایی به وســعت ۵هزار مترمربع در دو طبقه از امروز 22مرداد به مدت 10روز از
ساعت  11تا  23در محل مرکز آفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانانواقعدرخیابانحجاببرگزارمیشود.

دستور استاندار به اداره امور مالیات و سازمان صنعت برای
بازگشت درآمدهای مالیاتی به استان

جیب خالی خراسان رضوی از مالیات
 22واحد بزرگ صنعتی

درآمدهای مالیاتی واحدهای صنعتی که در استان فعالیت میکنند ،چندین سال
اســت به خارج از اســتان میرود .موضوعی که در گزارش هفتم بهمنماه "خراسان
رضوی"نیز با تیتر «دود در خراسان ،ســود در تهران»به آن اشاره شد.اکنون خبر می
رسد که اســتاندار در نشســت شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان
به این موضوع معترض شــده و خواستار بازگشــت درآمدهای مالیاتی شرکتهایی
مانندایرانخودرو(کهدرداخل استانفعالیتمیکنند)امامالیاتآنهادرخارجاز
استانپرداختمیشود،شدهاست.موضوعیکهسرانجامدربودجه 97قانونیشد
وواحدهایتولیدیهراستانی،موظفشدندمالیاتشانرادرهماناستانپرداخت
کنند.البتهبعدازگذشتتقریب ًانیمیازسال،هنوزتعدادزیادیازواحدهایتولیدی
استان،مالیاتشانازاستانخارجمیشودکه اینموضوعباعثشداستانداردرجلسه
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که شنبه گذشته برگزار شد؛ دوباره به آن
معترض شود و به دو دستگاه امور مالیاتی و ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
مهلتدهدتامهرماهجلویخروجمالیاتواحدهایفعالتولیدیازاستانرابگیرند.
استانداربابیاناینکههیچکسحقنداردحسابهایمالیاتیواحدیراکهدراین
استانفعالاست بهتهران،اصفهانوغیرهببرد،تصریحکرد:مسئولاجراییشدن
اینقانون،مدیرکلامورمالیاتیاستاناستواگربهمهرماه برسیموبازهمواحدی
باشد که حسابهای مالیاتیاش به تهران و اصفهان بردهشود ،باید رئیس سازمان
صنعت،معدنوتجارتاستانومدیرکلامورمالیاتیاستانپاسخگوباشند.بهگزارش
روابطعمومیاستانداری"،علیرضارشیدیان"دراینجلسهبااشارهبهطرحموضوع
بخشودگیبخشیازبدهیمالیاتیشرکتایرانخودرویخراسان،طیاینجلسه
افزود:وقتیایرانخودرویخراسانهمحسابهایمالیاتیخودرابهاستانمنتقل
کرد،آنزمان،برایبخشودگیمالیاتیصحبتخواهیمکرد.ویافزود:اینشرکت
پارسال 47درصدافزایشتولیدداشتهاماازاینرشد ،چیزیعایداستاننشدهاست
و این حســابها را بهجای دیگری میبرند که این موضوع امروز ،دیگر خالف است.
رشــیدیان تصریح کرد  :چرا باید این خطه ،زحمت این واحدهای تولیدی را داشــته
باشدو نیرویانسانی ومنابع طبیعی و مواد آنهارا تأمینکند اما درآمدحاصل ازآن
درجایدیگریصرفشودکه این،ظلمبهاستانومردماینخطهاست .ویبااشاره
به این که موضوع از سوی استان بارها پیگیری شد و سه نامه با وزیر صنعت  ،معدن و
تجارتبرایانتقالاینحسابهایمالیاتیبهاستانامضاکردیم؛اماموضوع،اجرایی
نشده و امروز که این موضوع ،قانونی شــده  ،باید بهطور قطع اجرا و حسابهای22
واحد اقتصادی موجود منتقل شــود ،افزود  :اگر زمانی ،بدسلیقگی بوده و موضوع،
اجرانشده االن باید "مر" قانون اجرا شود و تمامی این حسابها به استان انتقال یابد
و هرکســی تخلف کند ،امکان شــکایت از این واحدها وجود دارد .رشیدیان تصریح
کرد:بایدحقمردماستانبهخودآنهادادهشودوهیچمجموعهوواحدینمیتواند
حقاینمردمرابهجایدیگریببردواینموضوعرا بارهاپیگیریکردهایمواالنکه
تبدیل به قانون شده ،باید مر قانون اجرا شــود و سازمان بازرسی هم برای تحقق این
امر،بهموضوعورودکند .استانداربابیاناینکهتمامحسابهایمالیاتیواحدهای
اقتصادیبزرگفعالدراستانبایدتامهرماهبهخراسانرضویمنتقلشود ،افزود:
بایدبراساسقانونبودجهسال 97هرفردیکهدراستانفعالیتاقتصادیمیکند،
عوارضومالیاتخودرانیزبهاستانمنتقلودرهمینمنطقهپرداختکند.مدیرکل
امور مالیاتی استان در واکنش به ضرب االجل استاندار به "خراسان رضوی" گفت:
موضوعیکهاستاندارمطرحکردند،درراستایاجرایبند(ه)تبصره 6قانون بودجه
 1397استکهدرآنجامکلفکردهکهمحلپرداختمالیاتوعوارضارزشافزوده،
محل استقرار واحدهای تولیدی است" .یعقوب نژاد" افزود :با توجه به این ظرفیت،
ما از ابتدای ســال ،واحدهای مالیاتی ذی صالح را مکلف کردیم با شرکتهایی که
کارخانهآنهادراستانماقرارداردومالیاتوعوارضشانرادرخارجازاستانپرداخت
میکنند،مکاتبهشودوالزامقانونبودجهرابهآنهایادآوریکردیم...ادامهاینمطلب
رامیتوانیددرشمارهامروزروزنامهخراسانرضوییاسایتاینترنتیروزنامهخراسان
بهنشانی www.khorasannews.comمطالعهکنید.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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تلفن051 37009111 :

•• وقتی که آمریکا به شریک تجاری و راهبردی اش در
منطقهترکیهرحمنمیکندتوقعداریدبهمارحمکند؟
••چه خوب است در رسانه ملی شبکه هنر نیز تاسیس و
دایرشود.
••رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت :سازگاری با کم آبی یک
دههدیردرکشد!عجبجملهفیلسوفانهوقصاری!البد
برای یافتن راه حل هم باید چند سده منتظر باشیم! و نیز
برای اجرایی شدن راه حل مکشوفه چند هزاره دیگر! راه
حل سازگاری با کم آبی آســان اســت .تصفیه فاضالب
در کالن شهرها مثل مشهد و تهران .این شهرها ساالنه
میلیون ها مترمکعب فاضالب قابل تصفیه مناسب برای
کشاورزی دارند که باید جایگزین چاه های آب کشاورزی
شود.
••مسئوالن و نمایندگان مجلس و مدیران کارخانجات
و  ...لطفا یک ماه با حقوق  1.5میلیون تومانی زندگی
کنند تا بدانند چگونه چندین میلیون بازنشسته و کارگر
و کارمند می توانند زندگی را بگذرانند! انصاف و وجدان
چیزخوبیاست.
••یک ماه است دنبال پکیج  24000ایــران رادیاتور
 1.800تومانی سابق می گردم اما با 5.500تومان هم
گیر نمی آید .اگر انبار محتکران پکیج در مشهد را پیدا
کردیدلطفااطالعدهیدچونوصلاشتراکگازمنوطبه
نصبپکیجاست.
••چرا اداره برق و شهرداری که این همه از طریق رسانه به
مردمدرصرفهجوییبرقتوصیهمیکنندخودشانچراغ
هایروشناییبزرگراهآزادیراکهمقابلنیروگاهتوسهم
هستنددرروزخاموشنمیکنند؟لطفارسیدگیکنید.
••العبادینخستوزیرعراقفراموشکردهکهاگرسردار
سلیمانی و رزمندگان ایرانی تنها چند ساعت دیرتر به
فریادشان رسیده بودند االن بغداد پایتخت داعش بود!
عجبناسپاسهستند!
••باوجودبانکهایدولتیبهراستیچهلزومیداشتکه
اینهمهبانکخصوصیوصندوققرضالحسنهتاسیس
شود؟چراکهباوجودمستقلنبودنبانکمرکزیکنترل
آن ها توسط این بانک میسر نیست و خدای نکرده آن ها
ممکن است ناخواسته در مسیر خواسته های دشمنان
نظامکارکنند.
••زندگیآپارتماننشینیمردمراعصبیوپرخاشگرکرده
بماندکهشهرشلوغوترافیکهمهمینطور.حاالگرانی
و کم پولی مردم هم شده قوز باال قوز .با جوانان بیکار باید
شهرداریبوستانهایبیشتریبسازد!
••این پیشنهاد را به وزارت نیرو بدهید که مبنای محاسبه
برق را از هر انشعاب به هر نفر یا خانوار تغییر دهد به این
دلیل که در بعضی از خانه ها دو یا سه خانوار زندگی می

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کنند و به علت نداشتن سه میلیون برای خرید انشعاب
باید پول برق را چند برابر بدهند ولی افراد پولدار با خرید
چند انشعاب هم برق بیشتر مصرف می کنند هم پول
کمتریمیدهند.
••کشوری مثل ژاپــن یا اندونزی و  ...به خاطر حمایت
از کــاالی داخلی و تولید ملی و کــار سخت به عنوان
صادرکننده و قدرت مطرح شدند .جنگ اقتصادی یعنی
رونق تولیدات و صنایع و حمایت از کاالی داخلی برای
خودکفایی.
••مثالنمایشگاهخودرودرنمایشگاهبینالمللیگذاشتن
فقط شرکت سایپا و ایران خودرو و دیزل ،نفری 2500
ورودی می گیرند و ماشین های توی خیابان رو گذاشتن
برایفروش!جالباینهکهبعضیهارونمیفروشنبعضی
ها رو می گن تحویل مهر  .98این هم یک کالهبرداری و
بدبختیدیگر!
••اگروزارتخانههایمسئولباهمراهیمردمونهادهایی
مانند سپاه و بسیج اقدام به کاشت دیم درختان سازگار با
اقلیم هرمنطقه در اراضی ملی و بسیار وسیعی کنند که
در جنوب ،جنوب غرب ،غرب و شمال غرب کشور داریم
در  15سال آینده جنگل های انبوهی خواهیم داشت
کهضمنکمکبهلطافتوخنکیهوادرتشکیلابرهای
بارانزانیزبسیارمفیدخواهدبود.
••چرا شورای امنیت سازمان ملل فقط حافظ امنیت و
منافعکشورهایابرقدرتاستوحقوحقوقکشورهای
ضعیفراپایمالمیکند؟
••آقای مطهری اگر شما و همفکران شما دوست دارید
که رعیت آمریکا بشوید خب اموالتان را جمع کنید و به
وطن اصلی تان تشریف ببرید لطفا ملت را برده و رعیت
آمریکانکنید.
••واردات اجــنــاس و کــاالهــای بــی کیفیت چینی چه
افتخاریداردکهمسئوالنباافتخارمیگویند 17میلیارد
دالرکاالیچینیامسالواردکردهاند؟!
••تاملتینخواهدجامعهدرستنخواهدشد.درستاست
کهگرانیهستولیآیاماهمسببسازآننیستیم؟چراتا
جنسی گران می شود همه هجوم می آورند و می خرند؟
مگر طال نان شب است که همه می خرند؟ باید خودمان
بخواهیمتابشوداالنطوریشدهاگرقیمتناخنگیرباال
برودهمه 10تا 10تامیخرند!
••بااینپیشبینیصندوقبینالمللیپولتازهفهمیدمکه
اینصندوقهیچینمیفهمه!
••اهلبجنوردهستیموهروقتبرایزیارتبهمشهدمی
آییم از جریمه های راهنمایی و رانندگی بی نصیب نمی
مانیم!حداقلطرحترافیکرابرایمسافرانبانمرههای
ماشین غیربومی اجرا نکنید .آخر من ماشین را با کلی

نمابر05137009129 :

وسایلکجارهاکنمبرومحرم؟!
••لطفاموضوعکارتشهروندیبانکشهرراپیگیریکنید
تاببینیمچهزمانیمیتوانیمازآندرحملونقلعمومی
استفاده کنیم .این کار در تهران و چند شهر دیگر انجام
شدهاستچرادرشهرمشهدانجامنمیشود؟
••همه مسئوالن چسبیده اند به ارز ،دالر ،سکه و ...بقیه
بازارچی؟ قیمت همه چیز هی باال می رود! از آدامس
و پفک بگیر تا همه چی قیمتش باال رفت دیگه پایین بیا
نیست.تکلیفمردمچیست؟
••بهتازگیدرشبکهپویاانیمیشنمعماهایبزرگپخش
میشود.اینفیلمباموضوعقتلچهتوجیهیبرایپخش
درشبکهمخصوصبچههادارد؟
••واقعا چرا باید در برنامه خندوانه جمعه شب که برای
سرگرمیمردمتهیهمیشود،شاهدتوهینبهچهرههای
هنری،علمی،سیاسیواجتماعیکشورهاباشیم؟
••مذاکره کــردن با آمریکای ترامپ گل به گرگ هدیه
دادناست.
••آقایروحانیدولتشمااگرراهوچارهمبارزهباگرانیو
احتکاروبازگشاییانبارهایمملوازکاالرانمیداندلطفا
سریالیوسفپیامبرراحداقلیکدفعهببینید.
••صاحبخانههاپرطمعوظالمنیستندکهخونمستأجران
را بخورند بلکه این دولت است که به خاطر ایجاد گرانی،
خونتماممردمرادرشیشهکردهاستومیمکد.
••مقایسه ترقی ژاپن به دو دوره قبل و بعد از جنگ جهانی
نشان می دهد که بعد از جنگ جهانی علم شان را با
تمام قدرت برای خودکفایی به کار گرفتند و خواستند و
توانستندوقدرتمندشدندوتنهادلیلاصلیهمخواستن
مردمکشورخودشانبود.حمایتازتولیدداخلیبهمعنای
خودکفاییوقدرتمندشدناست.
••درود بر آقــای همتی که یک روز هم نتوانست قیمت
سکه و ارز را ثابت نگه دارد! مردم از گرانی به تنگ آمدند.
لطفا کــاری انجام بدهید .مگر می شــود همین طور
افسارگسیختهبود؟
••آقای روحانی یارانه ای که در زمان احمدی نژاد می
گرفتیم جواب گوی نان ،بنزین و قبض ها بود اما اکنون
نان خالی را جواب نمی دهد .حاال می توانی محبوبیت
خودترامحکبزنی.
••مقرری بگیر تأمین اجتماعی هستم و چند روز است که
برایعدهاندکیحقوقبهحسابشانواریزشدهولیبرای
من و عده کثیری واریز نشده ،دلیلش چیست؟ آیا سزاوار
است همین دریافتی ناچیز هم با تأخیر چند روزه یا یک
ماههواریزشود؟
••آیا10دقیقه معطل کردن مردم برای پاسخگویی تلفن
 118بخشیازادبومعرفتآنمجموعهاست؟





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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الیواززندان،حاجآقایفداکاروبرنجکاریدرسیستانوبلوچستان!
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933.6

جشن پتو خطرناک تر می شود!

جشــن پتو برای ســربازها،
شب قبل از پایان خدمت آن
ها برگزار می شــود .به طور
معمول در این مراسم ،روی
ســر ســرباز پتو انداخته می
شــود و هر فردی که از او دلخوری یا ناراحتی دارد با
مشتیالگدی،جبرانمافاتمیکند!بااینحالوبه
تازگی،کلیپیازیکمراسمجشنپتومنتشرشدهکه
سربازها،رفیقشانرابررویپتوقراردادهوبهسمت
باالپرتابمیکنند.درسومینپرتابهماوبامهتابی
برخوردمیکندولیظاهرامشکلیبرایشبهوجود
نمی آید .کاربری در این باره نوشــت« :فقط نســخه
آپدیتجشنپتونیامدهبودکهاینهمرسید!».کاربر
دیگرینوشت«:االنایننوعجشنپتوخطرناکتره
یاهمونکهبامشتولگدمیزدنمون؟!»

1.8 M

الیو از زندان!

یککانالتلگرامیتصویریعجیبازالیودوزندانی
منتشرکردکهسروصدایزیادیبهپاکرد.درحالی
کهقاعدت ًاهمراهداشتنتلفنهمراهدرزندانممنوع
اســت ،ظاهر ًا این دو زندانی نه تنها تلفــن ،بلکه به
اینترنت هم دسترسی دارند! کاربری با بازنشر این
تصویردراینستاگرامنوشت«:اینوببینین!اینقدرت
رو دارن کــه از موبایــل برای صحبت کــردن یا چت
کردن استفاده نمیکنن ،الیو میذارن که بقیه هم
ببینن! براشون هم مهم نیســت!» در کامنتها هم
شگفتی کاربران از این تصویر عجیب دیده میشد.
کاربری نوشته بود« :این چطور زندانیه که این همه
امکانــات دارن؟! مــن اگه تــوی خوابگاه دانشــگاه
اینقدرامکاناتداشتم،بازمدرسمیخوندم!»

حاج آقای فداکار

«حضورکمیلنظافتیدربرنامهفرمولیکبالباس
رزم« »...کمیــل نظافتــی» طلب ه جوانی اســت که
مدتی پیش یکی از کلیههایش را به کودک هشت
ســالهای اهدا کرد و خودروی شــخصیاش را هم
برای هزینه این عمل فروخت .او در برنامه «فرمول
یک» حاضر شــد و درباره اینکه چــرا لباس رزمی
پوشــیده ،گفت« :متفــاوت آمدم .چون احســاس
میکنم باید دفاع جانانه دیگری داشــته باشیم...
من بی علت این لباس را نپوشیدم و تا حق مردم را
نگیرم ساکت نمینشــینم »...حضور این طلبه در
تلویزیوناحساساتکاربرانرابرانگیخت.کاربری
در اینباره نوشت« :اگه بحث ســامتی و در خطر
انداختنجوننبودفکرمیکردمریاکاریونمایشه،
امامطمئنمکسیبراینمایشوریازیرتیغنمیره!»
کاربرانزیادیهمنوشتند«:دمتگرمحاجی!»
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قانون رو یاد بگیریم

اگر پلیس خواست خودرو ی شما را با جرثقیل ببرد
ودرلحظهیاچندخیابانباالترشمارسیدید،پلیس
بایدباارائهمدارکخودرورابهشماتحویلدهدوحق
بردن خودرو به پارکینگ را ندارد .این تذکر قانونی
دیروز در فضای توئیتــر مورد توجه قــرار گرفت و به
سرعت بازنشر شد .کاربری نوشت« :تا وقتی هدف
جریمه بیدردســر و گردش مالی جرثقیلها باشد
هیچ وقت این قانون اجرا نمیشود!» کاربر دیگری
نوشــت« :برادرم ســه روز پیش ماشــینش رو دوبل
پارک می کنه میــره ،برمی گرده می بینه ماشــین
نیســت ،کســبه میگن جرثقیل اومد برد .ســه روزه
دارهپیگیریمیکنه،پلیسمیگهکارمانبوده.حاال
فهمیدندزدبوده».

کشف 2کیلوگرمموادمخدرازحجاج

با این که ســازمان حج و زیارت بارها بــه زائران ایرانی
که قصد ســفر ِ
به حــج دارنــد هشــدار داده اســت که
حمل داروهای کدئیندار شــامل دیازپام ،فلورازپام،
کلونازپام ،اگزازپام و لورازپام و هرگونه داروی گیاهی
مانند شــیرینبیان که شــباهت زیادی به مواد مخدر
دارد در عربستان جرم محسوب می شود و حمل یک
گرمموادمخدرتوسطحجاجدرعربستانحتیحکم
اعدامداردکهقطعگردنباشمشیراستامابااینحال
رئیسپلیسفرودگاههایکشورخبرازکشفبیشاز
 1.9کیلوگرم انواع موادمخــدر از زائران و حجاج داد
و همین موضــوع باعث شــد ،زائرانی کــه موادمخدر
به همراه داشــتند از این سفر محروم شــوند .کاربری
نوشــت« :حاجی وقتی می خوای بری خونه خدا باید
دلازخیلیچیزابکنیاینمبذارروش».

923.8

وقتی در خشکسالی برنج میکاریم!

انتشار تصویری از کاشت برنج در استان سیستان
و بلوچســتان در شــرایطی کــه ایــن اســتان از
خشکسالی و کم آبی رنج می برد صدای کاربران
فضــای مجــازی را درآورد .کاربــری در واکنــش
به این تصویر نوشــته اســت« :وقتی هیچ نظارتی
نیست و اصال معلوم نیست چه سازمانی روی کار
کشــاورزها نظارت میکنه همین میشــه دیگه!»
کاربر دیگری هم نوشته« :برنج که چیزی نیست.
وقتی توی بیشتر اســتان های کم آب هندونه می
کاریم و خوشــحالیم از این که هندونــه صادر می
کنیم باید منتظر زمانی باشیم که آب خوردن مون
رو هم از کشــورهای دیگه بخریــم!» کاربرانی هم
نوشتند« :مثل این که توی این اوضاع بحرانی آب
حتی نمی تونیم کم آبی رو مدیریت کنیم؟»
CMYK

