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مطالباتواقعیدخترانایرانیچیست؟
فراخوان 1

رسانه ملی یا سازمان اعتراف گیری؟

در هفتــهای کــه گذشــت رفتــار رســانه ملــی در پخــش
اعترافهــای دختری کــه ویدئوهــای رقص در اینســتاگرام
فراخوان 2
منتشــر میکرد مایــه تعجب و شــگفتی بســیاری از مردم،
فعاالن ،نخبگان و حتی علما و دینداران شــد .نقدهای صورت گرفته نســبت به
این برنامه صدا و سیما با همه گوناگونیشان در یک وجه مشترک بود و آن اینکه
آیا واقعاً مشکل عمده کشور ما در حال حاضر اعترافگیری از یک دختر نوجوان
اســت یا هزاران پرونده علنی و غیرعلنی فســاد اقتصــادی که دامن حکومتیها
و آقازادههــا و فعــاالن حــوزه قــدرت را گرفته اســت و در این وانفســا و تنگناهای
معیشتی ،پرســش عمده مردم این است که چرا با این فسادهای آشکار و رانت
خواریها برخورد نمیشود و مهمتر از برخورد چرا اصالحات جدی و فرا قوهای
در ســاختار اقتصادی کشــور صــورت نمیگیرد که شــاهد این همه نابســامانی و
سوءاســتفاده از منفذهای اقتصادی در کشــور نباشــیم و آن وقت در این فضا که
طبیعتاً انتظارات و توقعات به ســمت رســانه ملی است که با رویکرد فرامیلی و
فرا جناحی و با دعوت از همه دلســوزان و اســتفاده از همه ظرفیتهای ملی در
پاســخگویی به افکار عمومی و شفافســازی فضای اقتصادی در کشور گامهای
جدی بردارد با تأســف تمام میبینیم رســانه ملی از این همه نابسامانی دست
روی یــک نوجوان گذاشــته و صیــد بزرگ خود را با افتخار به ما مخاطبان نشــان
میدهد که ببینید من چه صید عظیمی را شــکار کردهام .دیدگاه شما مخاطب
«ایــران» درباره رفتارهای رســانه ملی بویژه در مواجهه ملــی و نه جناحی و یک
ســویه درباره چالشهای عمده کشور چیست؟ آیا امیدی برای اصالح رویههای
این سازمان وجود دارد؟ چگونه و از چه طریقی میتوان رسانه ملی را به جایگاه
واقعــی انعــکاس صدا و تصویــر همه مردم ایران با هر ســلیقه ،ذائقــه و درک و
دریافتی تبدیل کرد.
در نظرســنجی هفته گذشــته از مخاطبان درباره پررنگ
بــودن خبرهای منفی نســبت بــه خبرهای خوشــایند و
نظرسنجی
مثبت پرســیده بودیم .نظــرات متنــوع در حجم باالیی
گذشته
بهدست ما رســید که بهخاطر محدودیت حجم صفحه
نتوانستیم به همه آن دیدگاهها بپردازیم .هفته گذشته پرسیده بودیم آیا آنچه
در تور خبر رســانهها میافتد همه آن خبرهایی است که در اقیانوسهای خبر
دنیا وجود دارد؟ اگر تور رسانهها طور دیگری بافته میشد چه؟ مثالً به گونهای
بافته میشــد کــه فقط چالشهــا در آن نیفتنــد ،روشــناییهای درون آدمی و
جهان ما هم در آن تور میافتاد آیا اساســاً دور و بر ما این شــکلی میشــد؟ آیا
خبر بد در دور و بر ما وجود دارد یا نه چون ما مدام دنبال خبرهای بد میافتیم
آنها به وجود میآیند؟
ëëخبر نخوان! از دنیا اخراج نمیشوی
حســن رشــیدی فر  -کانــال تلگرام «ایــران» :مــن از تجربه شــخصی خودم
برایتــان میگویم .یــک زمانی معتاد و خــوره خبر بودم 20 .ســال پیش که
دوم خرداد شــد من روزی ســه چهار تا روزنامه میخریدم و فکر میکردم
خیلــی آدم آگاهی میشــوم .االن که به میانســالی رســیدهام میبینم همه
ایــن خبرها بازی اســت و اتــاف وقت .اگر هــم خبری بخوانم از ســر تفنن
اســت و زیــاد جدی نمیگیرم .مگــر آدمهایی که این همه خبرهای کشــت
و کشــتار و تجاوز و باال پایین شــدن شاخصهای اقتصادی را نمیخوانند از
دنیا اخراج شدند؟ نه! خیلی هم از من و شما سرحال ترند و کیفور زندگی
میکنند.
ëëخبرهای بد هست که بد میشنویم
امامــی –  :0912....456ایــن ســؤال ممکنــه در مــورد کشــورهای پیشــرفته و
اروپایــی صــادق باشــه ولــی در مــورد کشــورهای پرحاشــیهای مثــل ایران،
افغانســتان ،ســوریه و کالً کشورهای حاشــیه خلیجفارس صادق نیست .تو
هــر چقــدر هم بخواهی فرار کنــی از خبرهای بد و تمرکــزت را بگذاری روی
خبرهــای خوب قیمت دالر باال میرود ،بمبگذاری میشــود ،عدم امنیت
جانی و مالی وجود دارد ،بیکاری وجود دارد و خیلی چیزهای دیگر که همه
میدانند.
ëëخبر خوب یا خبر بد وجود خارجی ندارد
ناهید علمی – تماس تلفنی :خبر با موجودیت ماها معنی پیدا میکنه یعنی
هرجا ما باشیم ،خبر هم وجود داره .چون واقعاً مبحث طوالنی ایه خالصه
میکنم تو چند جمله ...خبر خوب و خبر بد تعاریفی نسبی دارند و حقیقتاً
به معنی لفظ کاربردیشون نیستن .مهم اینه که ماها کجای خبر واستادیم.
به معنی سادهتر یه خبر خوب برای عدهای میتونه یه خبر بد برای عدهای
دیگه باشــه .مهم ســود و زیانیه که از اون خبر بهمون میرســه .صرفاً نقطه
جغرافیایــی یا حتی زمــان هم توش اینقدر تأثیرگذار نیســت که انســانها.
پس خبر خوب یا خبر بد به معنی کلمه وجود خارجی نداره.
ëëحال و روز خوب ،خبر خوب میآورد
داریوش باغبان – کانال تلگرام «ایران» :چرا خبر خوب بهگوش نمیرســد،
وقتــی گرانــی ،کمبــود کاال ،بیکاری ،افزایــش قیمت ارز و دارو را میشــنویم
دیگر هیچ خبری برایمان خوب نیســت .حال و روز مردم خوب نیســت که
خبر خوب هم ایجاد شود.
ëëخبر بد برای خبرگزاریها تجارت است
 :0935...198مــن موافقــم از این نظر که خبرگزاریهــا اصوالً با خبرهای بد
میتوانند بیزینس خودشــون رو راه بندازن مخصوصاً توی کشورهای دیگه
خصوصاً خاورمیانه؛ کاری که ایران با خبرهای امریکا و اروپا میکنه اونا با ما
میکنند .البته همش این نیست خود خبرگزاریها خبر میآفرینند.

عکسPinterest :

تقویمها نشــان مــی دهد یکشــنبه هفته آینــده روز «دختــر» خواهد بــود .روزی
برای تکریم دختران این ســرزمین .میتوانیم این روز را با شاعرانگی و تعارفات
م رسمی و شما چقدر خوبیدهای معمول و مرسوم سپری کنیم
معمول و مراس 
که البته ایرادی هم ندارد اما بهنظر میرســد بویژه در ســالهای گذشته دختران
ایرانی بهدنبال آن بودهاند که از پوسته رسمیتی که به یک مناسبت داده میشود
اما در واقع خود مانعی برای دستیابی به مطالبات واقعی دختران ایرانی میشود
فراتربروند.
پرســش ما از شــما مخاطــب «ایران» این اســت :فکر میکنید معنــای تکریم از
دختران ایرانی چیست؟ اگر دختران ایرانی را در گروه جوانها قرار دهیم آنها در
مقایسه با همساالن جنس مخالف خود یعنی پسران از چه محدودیتهایی رنج
میبرند و این محدودیتها چقدر پایه منطقی و عقالنی دارد؟ فکر میکنید در
حوزه عرف و برداشــتهای ما از دین چه تحوالتی باید روی دهد که کمتر شاهد
تبعیضهای جنســیتی درباره دختران باشیم؟ بهعنوان مثال آیا سهم دختران
تحصیلکرده از بازار کار و سرگرمی و تفریح از الگوهای تبعیض جنسیتی تبعیت
میکند؟ اگر این اتفاق روی میدهد ریشــههای آن کجاســت؟ از آن ســو دختران
ایرانی از چه ضعفهایی در تعریف هویت فردی و اجتماعی خود رنج میبرند؟
از تجارب و مشاهده های خود در این زمینه بگویید .اگرچه اولویت این فراخوان با
دختران ایرانی است اما ارائه دیدگاه برای عموم مخاطبان ما آزاد است.

پاسخ مخاطبان «ایران» درباره چرایی سوء استفاده از ارز دولتی

به خاطر مشت مشت دالر
حسن فرامرزی

فراخــوان اول هفته گذشــته درباره بحــث داغ این روزها یعنــی وضعیت ارز
بود .ما در عین انعکاس اخبار سوءاســتفاده برخی از واردکنندگان از ارز دولتی
نوشتهبودیم:سویهروشنماجراآنجاستکهبدانیمانتشارایناخبار،مرهون
برخوردشفافدولتدرانتشارفهرستدریافتکنندگانارزدولتیاستودر
ادامهپرسیدهبودیم:شمابهعنوانمخاطب«ایران»اقدامدولتدربازکردن
یکیازمهمترینگرههایفعلیاقتصادیکشورراچگونهارزیابیمیکنید؟اگر
این اقدام کافی نیســت به نظرتان دولت و ســایر نهادهای حاکمیتی از جمله
نهادهــای نظارتــی و قضایی باید چه واکنشــی در این باره داشــته باشــند .فکر
میکنیدریشــهاینسوءاستفادههایتلخکجاست؟شــرکتهاوافرادیکهبه
مسئولیتهای ملی خود متعهد نیســتند و از آب گل آلود ماهی میگیرند؟ یا
نهادهاینظارتی،اجرایییاقضاییدراینبارهکوتاهیمیکنند؟
صالحــی –  0936...899در نظــر خــود
به ارتباط میان فقدان شایستهســاالری
و فســاد پرداختــه و نوشــته :از آنجایــی
کــه انتصابــات در کشــور ما بر اســاس
شایســتگی نیســت و بیشــتر بــر
اســاس روابــط صــورت میگیــرد این
سوءاستفادهها دور از انتظار نیست.
آیدین قائدی در تمــاس تلفنی با ما در

نقد رفتار دســتگاهی نظارتی و قضایی
گفتــه :در حــال حاضر ما مــردم فقط
با خــود میگوییم« :هرچــه پیش آید
خــوش آیــد» .قطعاً ایــن افــرادی که
از ارز دولتــی سوءاســتفاده کردهاند نه
معلم هســتند و نه کارگر و نه دانشجو
و ....اینهــا پشتشــان گــرم اســت.
ککشــان هم نگزیــده که نامشــان رو

شده .نه نهادهای نظارتی خوب عمل
میکنند و نه دســتگاه قضا و صد البته
این افــرادی که سوءاســتفاده کردهاند
نه وجدانی دارند و نه تعهدی .بیشتر
از تحریمهــا ایــن خــود ما هســتیم که
داریــم اوضاع کشــور را بدتر میکنیم.
وقتــی حسابرســی نیســت؛ معلــوم
اســت که این اتفاقــات میافتد .واقعاً
بــرای مــن جــای ســؤال که چه کســی
را میخواهیــم رســوا کنیــم؟ وزیــر؟
معاون وزیر؟ وکیــل؟ آبدارچی؟ آخر
مگــر اینها از رســوا شــدن میترســن؟
عاقبت اینهایی که رســوا شدن به کجا
انجامید؟
مخاطــب بدون نــام در کانــال تلگرام
ایــران ،اقدام دولــت را الزم اما ناکافی
دانســته :اقــدام دولــت هم در انتشــار
عمومــی دریافتکننــدگان ارز و
هــم دریافتکننــدگان بودجههــای
میلیــاردی دســتگاههای بیخاصیــت
قابــل تقدیــر اســت بــه شــرط اینکــه

مــردم شــاهد تغییر باشــند وگرنه این
اطالعرســانیها نمــک پاشــیدن روی
زخمهایشان است.
 0921...640بر این باور اســت که فســاد
اقتصادی امروز در ایران جناح خاصی
نمیشناســد :از ارز دولتی سوءاستفاده
شــد چــون در ایــران شــفافیت مالــی
معنا نــدارد .تعارف کــه نداریم .اگر تا
دیروز مردم نســبت بــه اصالحطلبان
امیــدواری نصف و نیمه داشــتند االن
نســبت به همــه جریانهای سیاســی
ســوء ظــن دارنــد چــون میبیننــد
سوءاســتفادهکنندگان مالــی از همــه
جناحها و گرایشهای سیاسی هستند.
اصولگــرا و اصالحطلــب و اعتدالــی
هم نمیشناســد .من تعجب میکنم
چطور خونســردانه همه دستگاهها به
این ســوء اســتفادهها نگاه میکنند اما
یقه یک دختر نوجوان سریع چسبیده
میشود.
علیرضــا ســرخوش در ایــن رابطــه در

کانال تلگرام ایران نوشته :تا دیر نشده
جلوی این ریخــت و پاشها را بگیرید
آقای روحانی .ما به شما رأی دادیم که
کشــور حال و روز دوران احمدینژاد را
پیدا نکند .رأی دادیم در امنیت نسبی
اقتصادی زندگی کنیــم نه اینکه نان و
خــورش و زار و زندگــی همــه ملت به
جز آقازادهها و آقاباالسرها بشود دالر،
حــاال میخواهــد دالر دولتــی باشــد یا
آزاد .چرا این کابوس دســت از ســر ما
برنمی دارد.
 0912 ...355نوشــته :رئیس جمهوری
امریــکا یــک دالل و تاجر زیرک اســت
و الحــق نقطــه ضعــف مــا را خــوب
پیــدا کــرده اســت .در ایــن اوضــاع بد
اقتصادی کشور به حال خود رها شده
و روزی نیســت کــه از ثبــت ســفارش
هزاران خودروی لوکس و سوءاستفاده
از ارز دولتی خبرهایی نشنویم.
محبوبــه آرامیــان ،مخاطب ایــران از
اصفهــان در تمــاس تلفنی با مــا گفته:
وقتــی مــردم از لحــاظ معیشــتی در
ســختی باشــن ،هــزار جــور راه بــرای
سوءاســتفاده پیدا میکنــن و از آب گل
آلــود ماهــی میگیــرن ،ایــن ضعــف
نهادهــای مســئول اســت کــه باعــث
میشــه مــردم بــه نوعــی از آب گل
آلــود ماهــی بگیرن .سیســتم اگه قوی
باشــه ،اگه بین مردم فرقی نباشه ،اگه
همــه چی درســت مدیریت شــه ،این
مشکالت به وجود نمیاد.
مردم از طریق ارز مسافرتی که بهشون
تعلــق میگیــره ،یــه بلیــت میخرن،
حتــی ســفر هــم نمــیرن ،ارزی رو که
گرفتن میان تو بازار آزاد میفروشــن و
این طوری کلی سود میکنن.
احمدپــور –  0919...115ریشــه
نابسامانیهای اخیر را در فقدان نظارت
و تبدیــل آن به امــری مضحک خوانده:
آنهایــی که سوءاســتفاده میکنند از این
مطمئن هستند که با آنها برخورد جدی
صورت نمیگیرد .شاید چند روزی این
خبر در بوق و کرنا باشــد اما قرار نیست
پاســخگو باشــند .این روزهــا «نظارت»
یــک واژه مســخره اســت یعنــی خیلی
وقت اســت که کارآیی خود را از دســت
داده چرا که اگر نظارتی بود این اتفاقات
هرگز نمیافتاد .وقتی سوءاستفادههای
کالن میشود یعنی آدمهایی از جنس
قــدرت با نفــوذ در دســتگاههای کشــور
مســئوالن را خریدهانــد .مگــر اینکــه
حکمت دیگری داشته باشد.

نه به صرفه جویی!
چرا اصالح الگوی مصرف جواب نداد؟
خوانندگان «ایران» پاسخ می دهند

تیترهــــای
برتر ایران

ایمــان یاوریان ،خواننــده روزنامه
هــر هفتــه تیترهــای روزنامــه از
سهشــنبه تا دوشــنبه هفتــه پیش را
بررســی میکند و به تیترهایی که در
صفحات مختلف «ایران» انتخاب
کرده ،امتیاز میدهد.
ëëگزارش
داستان غمانگیز ویزا
حراج در پرورشگاه گربهها
تهران پر از دراکوالست
آبادان و خرمشــهر پشــت خاکریز
تشنگی
مزرعه سرنگها را با خون آبیاری
میکنیم
ëëاندیشه
تئوریهای اشتباه
عیار استراتژیها
ëëتاریخ
تاریخ «بیراهی» در ایران
ëëجامعه
میدانهــا و تقاطعهــا غریبههایی
در کالبد شهر
چــرخ ویلچرهــا بــرای معلــوالن
نمیچرخد
شهر فروشی متری چند؟
ëëحقوقی
کودکیهــای جــا مانــده پشــت در
خانه بخت
ëëزندگی
کولهپشــتیهایی کــه زندگــی
میبخشند
زندگی با «خاطره» زیباست
ســایه مهربانیهــای پدربــزرگ بر
سر جنگارک
مادری از جنس باران
ëëتوانش
ناقــوس زندگی در دنیای ســکوت
و تاریکی
خوانندگان
آدمهــای خاکســتری در ســیاه و
سفید خبرها
ëëکارآفرینی
«ملــت اســتارتاپی» مــا را نجــات
خواهد داد
ëëشعر
فنجانت جهان ترسناکیاست
جهان
دیوارها برای که کشیده میشوند
ëëورزشی
غولکشی «بچه غولها»
ëëسیاسی
وقتی «ترامپ» مخاطب نیست
بسته بقای برجام

محبوبه مصرقانی

فراخــوان دوم ما درباره ناکامی در اجرای اســتراتژی جمعی صرفهجویی بود.
نوشــته بودیم :ما در پیریزی و اجرای اســتراتژی جمعی صرفهجویی در کشور
ناکام ماندهایم .وضعیــت امروز ما در مصرف منابع از بــرق بگیرید تا آب این
موضوعرابهاثباتمیرساند.گفتهبودیممادراقلیمیخشکزندگیمیکنیم
اما عادتهای ما شبیه آدمهایی نیست که در این نوع مناطق زندگی میکنند
و پرســیده بودیم از دیدگاه شما مخاطب «ایران» ریشــه ناکامی ما در رسیدن
به الگوهای مصرف متناســب با ظرفیتهای موجود انرژی و منابع ارزشمند
چیســت؟ چرا باورمان نمیشــود این منابع در حال از بین رفتن اســت؟ اما
پاسخهایشمامخاطبان.
نازنینعمادیدرتماستلفنیباماریشه
اصالح نشــدن الگوی مصرف در ایران و
استقبالنشــدنازسویمردمرابهنوعی
نافرمانیمدنیوبیتفاوتیربطمیدهد:
مــردم ایران بــه نوعی دچــار بیتفاوتی
و شــاید نافرمانی مدنی شــدهاند .برای
کســی اهمیــت نــدارد کــه منابــع آب و
بــرق و انــرژی محــدود بــوده و نیازمنــد
صرفهجویی است .مردم بهحدی دچار
بیاعتمادی شدهاند که حتی در اجرای
قوانینــی که بــه نفع خودشــان اســت از
جمله بستن کمربند یا صرفهجویی در
مصرف انــرژی مقاومــت میکنند .این
عمــدی بــودن رفتــار مــردم را میتوان
در افــرادی دیــد کــه در خــارج از کشــور
تمــام قوانیــن از جمله تفکیــک زباله و
صرفهجویی در مصرف انرژی یا رعایت
قوانین رانندگــی را تمام وکمــال انجام
میدهنــد امــا در داخــل ایــران به هیچ
کــدام از قوانین تن نمیدهنــد .علت را
باید در رفتار مســئوالن با مردم جســت
و ریشــه ایــن بیاعتمــادی و بیتوجهی
به قوانین به نظر بنده در عدم اعتماد و
نافرمانی مدنی مردم است.
امیرعلی انصــاری هموطن مــا از جهرم
از پیشــینه فرهنگی خاموش شــده و باور
نداشــتن به ملت بودن در کانال تلگرام
ایــران نوشــته :باورمان نمیشــود چون
هنوز باور نکردهایم یک ملت هســتیم.
نگاه نکنید که در کتابها و سخنرانیها

میگوییــم مــا ملــت ایــران و پیشــینه
تمدنی  2500ســاله هســتیم .من قبول
ندارم چون شــما دقیق نــگاه کنید و باال
و پاییــن سیاســت و جامعــه و فرهنــگ
مــا را ببینید متوجه میشــوید کــه هنوز
خیلی جا دارد که ما ملت بشــویم .شما
در ملــت و در مســئوالن رفتارهای ملی
میبینید؟
بهمنپــور در تمــاس تلفنــی بــا صفحه
خوانندگان از ظرفیتهای فعال نشــده
فرهنگی میگوید :روایات دینی اســراف
را مذمــوم میدانــد اما چــه فایده وقتی
کمتریــن تأثیــری بــر رفتــار مــا نــدارد.
فرهنــگ مــا صحیح نیســت ،اگــر رفتار
افراد در کشــورهای پیشرفته صنعتی را
ببینیم استفاده صحیح از منابع و انرژی
برایشــان نهادینــه شــده .از ســنین کــم
باید آموزش ببینیــم و بدانیم که منابع
همیشگینیستند.متأسفانهخشکسالی
تا بیخ گوشمان آمــده ولی باز باورمان
نمیشــود .البته نهادهــای نظارتی هم
در زمینه نظارت بر چاههای بدون مجوز
کشــاورزی و برداشــت زیــاد آب کوتاهی
کردهانــد .باید درســت مصــرف کردن و
صرفهجویــی جزئــی از شــیوه زندگی ما
شــود .باید بــه فرزندانمان یــاد بدهیم
کــه قــدر آب و خاک و ســایر منابع دیگر
را بداننــد و البتــه مــا بزرگترهــا عمالً به
بچههایمــان یاد بدهیم .هــر چند دیر
شده.

حمیــده بهرامــی در کانــال تلگــرام ما از
تلخیخونســردبــودندربرابرمصائب
هموطنــان و رواج تجملگرایــی و
مصــرف زیــاد در برخی مناطق نوشــته:
مــا مردم ایران مثــل تیم فوتبالی عمل
میکنیم کــه انگار  ۸گل جلو هســتیم و
کامالً خونســرد برخــورد میکنیم .هیچ
چیــز را جدی نمیگیریــم .تلختر از این
نمیشود که مردم مناطقی از کشور آب
خــوردن ندارند و در جایی دیگر بیرویه
مصرف میکنیم .باید خجالت کشید که
ما آب مینوشیم و هموطن دیگری نه.
خب تبلیغات صرفهجویی یا هشدارها
نباید فقط به فصل گرما محدود شود .ما
فراموشکاریم و مدام باید به ما یادآوری
شود که آب و برق را کمتر مصرف کنیم.
تجملگرایــی هم به مصرف بــرق زیاد
دامــن زده .یخچالهــای پرمصــرف،
روشناییها ،لوسترهای زیاد و...
افرا میــرزازاده در تماس تلفنی با صفحه
خواننــدگان فرهنگســازی از کودکــی
را در ایــن زمینه چشــمگیر دیــده و به کم
کاری مسئوالن پرداخته:ما چندین سال
هست که میبینیم آب نداریم و هشدار
راجع بهشــون هســت .آمار کشور نشون
مــیده که  ٨٠درصد مصرف کشــاورزی
اســت وبقیــه مصــرف خانگــی اســت.
تغییــر الگوی مصرف یا فرهنگســازی
از بچگــی باید صورت بگیرد ،من از االن
به فرزندم راجع به تمام عناصر توضیح
میدم و میخوام که درست استفاده کنه
اما مســئوالن هم برای نســل گذشــته و
جدید باید فرهنگســازی و راهکار ارائه
کننــد .وقتی آب نباشــه ،برق نیســت...
کره زمین به خورشــید نزدیک هستش،
آبگرمکنهــا یــا پنــل خورشــیدی در
سراسر ایران میتونه مورد استفاده قرار
بگیره برای تولید برق ،سیســتم آبیاری
متفاوت میتونه برای کشــاورزی باشه،
باالخــره مــردم بــا هــم متحد میشــن

و از منابــع دفــاع میکنن اما مســئوالن
هــم از االن تــا  ٣٠ســال آینــده رو بایــد
برای حــل این بحران راهــکار ارائه بدن
و عملی کنن ،از کســی کــه آب کثیف رو
به آب شــیرین تبدیل میکــرد از طریق
دســتگاهی که اختراع کرده بود ،از کسی
کــه موقــع دوش گرفتــن آب حمــام
را مدیریــت میکــرد و نمیگذاشــت
مصرف از یک حدی بیشتر شود ،از پنل
خورشیدی و سیستم آبیاری متفاوت در
کشاورزیحمایتکنند.
 0911...746خیلیخالصهوپوستکنده
بهیکگرهبزرگرفتاریدرموضوعمورد
بحث ما اشاره کرده :علت اینکه چرا ما
هنــوز به راهکار روشــنی در صرفهجویی
نرســیدهایم روشن اســت .بهخاطر این
اســت که کســی نمیخواهــد از خودش
شروع کند.
صدیقه سامانی ،مشاهدات جالب خود
از نــوع رفتار ســازمانها را با مــا در کانال
تلگرام ایران به اشــتراک گذاشــته :وقتی

شــهرداری در میدانهــا و پارکهــا آب
را تا ارتفاع  100متری به آســمان پرتاب
میکنــد انتظــار دارید مــردم بــاور کنند
که آب نیســت؟ دســتگاههای حکومتی
چقــدر توجیــه هســتند؟ آنهــا هیــچ
برنامهای ندارند .خالص! صدا و ســیما
برنامــه دارد؟ انــگار نــه انــگار دیگر آب
در این مملکت نیســت .یک زیرنویس
میگذارنــد و فکــر میکننــد شــق القمر
کردهاند.
داود عزیــزی در نظر خود بــه رابطه میان
عصبیت مــردم و طفره رفتــن از اصالح
الگویمصرفپرداختهودرکانالتلگرام
ایــران نوشــته :به نظــر من مــردم ما به
خاطر اتفاقات بدی که میافتد عصبی
هســتند .صحبــت از الگــوی مصــرف
بــرای این آدمها جذابیتــی ندارد .اینکه
چون خانه من تهدید شــده پس خودم
خانــهام را به آتش بکشــم منطق ندارد
اما اگر به بلوغ نرســیم ایــن را نخواهیم
فهمید.

ëëپایداری
جنایت در کمتر از هفت دقیقه
ëëبهداشت و درمان
طعــم تلــخ گرانــی دارو زیــر زبان
بیماران
ëëتلویزیون
شطرنج بازی روی صفحه منچ
ëëموسیقی
موسیقی تفریح نیست نیاز است
اما ســه تیتر برتــر و جــذاب هفته از
نظر خوانندگان به ترتیب عبارتند
از« :بســته بقــای برجــام» از گــروه
سیاسی« ،غول کشی بچه غول ها»
از گــروه ورزش و «آبــادان و
خرمشهر پشت خاکریز تشنگی» از
گروه گزارش.

خوانندگانمحترمروزنامه
ايرانبااينچهارپلارتباطيبا
ما در ارتباط باشند:
تلفن  - 84711000:داخلي129
روابطعمومی88769074:
سالم ايران88769075:
پيامك3000451213:
ايميلkhanandegan@icpi.i:

