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ویلچرفروشی معلوالن و قربانیان مهریه!




دالور خربی

محمددالوریمجریبرنامه«تهران»20باصراحت
وگزارشهایتاثیرگذارحرفدلمردمرامیزند

3.1 M views

3.9 M views

غیرفعال شدن واتساپ در برخی گوشیها

مهریه ،قربانی میگیرد!

اگـر مالـک آیفـون قدیمـی یـا گوشـیهایاندرویدی
بـا سیسـتم عامـل قدیمـی باشـید ،از تاریـخ 10
آبـان ( ۱نوامبـر  )۲۰۲۱دیگـر بـه واتـس اپ یـا
برخـی ویژگیهـای آن دسترسـی نخواهیـد داشـت.
بنـا بـر اطالعیـه فیـس بـوک از روز اول نوامبـر یعنـی
 10آبـان ایـن برنامـه روی گوشـیهایی کـه سیسـتم
عاملاندرویـد ۴.۰.۴یـا پایینتـر و گوشـیهای
آیفـون  iOS 9یـا قدیمیتـر دارنـد ،اجـرا نمیشـود.
در گوشـیاندرویدی بـا مراجعـه بـه بخـش تنظیمـات،
میتوانید در بخش  About Phoneیا درباره گوشـی
به اطالعات دسـتگاه خـود پی ببریـد .اگر موبایل شـما
بـه  iOS 10واندرویـد  ۴.1یـا نسـخههای جدیدتـر
مجهـز باشـد ،نگرانـی بابـت کارایـی نداشـتن واتـس
اپ نخواهیـد داشـت .کاربـران گوشـیهای قدیمـی
کـه نمیتواننداندرویـد یـا  iOSدسـتگاه خـود را بـه
روزرسـانی کننـد ،از  10آبـان دیگـر نمیتواننـد از
واتـس اپ اسـتفاده کننـد.

دیروز عکسی تامل برانگیز از تجمع قربانیان مهریه
مقابل مجلس شــورای اسالمی خبرساز شد .در این
تصویر ،پدر و پسری با بنری که در دست داشتند راجع
به مهریه اعتراض کردند .روی بنر پدر نوشته بود :
«آیا این انصاف است؟ بعد از فوت همسرم ،پدرخانم
و مادرخانمم مهریه همسرم را به اجرا گذاشتهاند و
به مدت  5سال است که از من مهریه میگیرند! آیا من
بدهی به آنها دارم؟» روی بنر پسر هم سخن پدر تایید
شده بود .کاربری نوشته« :می خواستین اون روزی که
برای ازدواج ،مهریه باال رو قبول کردین به فکر این
روزها باشین!» در اینباره عباس عبدی هم نوشت:
«ظاهرا ً برخی از مردان ،درک درستی از مفهوم مهریه
ندارند .مهریه حق زن است اگر نپرداختهاید بدهکار
هستید و به وراث میرسد .پس بهتر است همچون
قدیمیها ،مهریه را نقد و بهاندازه توان خود بپردازید.
اصوال بیش از چند سکه محدود نپذیرید .زنان هم
متقابال حقوق خود چون طالق و حضانت را بگیرند».





3.4 M views

2.8 M views

معلوالن به ویلچرفروشی روی آوردند!

درآمد  10هزار میلیاردی صدا و سیما؟!

صحبتهای مدیر کمپین معلوالن دربــاره وضعیت
معیشتی معلوالن ،بازتاب زیــادی در فضای مجازی
داشت .مروتی به تجارت نیوز گفته « :از حدود ۸۵۰
هزار خانواده دارای معلول که از سازمان بهزیستی
مستمری میگیرند ،حداقل  ۵۰۰هزار نفر از آ نها
واجد دریافت دستمزد این ماده قانون میشوند .اما از
این تعداد ،سازمان بهزیستی به دلیل کمبود بودجه به
حدود  ۱۴۰هزار نفر حدود  ۱۶۰هزار تومان پرداخت
میکند!» مروتی در این زمینه میگوید« :در دوران
کرونا برخی از افراد منبع درآمد خود را از دست
دادند .کسانی بودند که دست فروشی میکردند اما
همان را هم از دست دادند .در این شرایط و با تورم
افسارگسیخته ،فشار زیادی را متحمل میشوند.
برخی به زبالهگردی روی آوردند و برخی حتی ویلچر
خود را میفروشند ».گفتنی است طبق قانون باید
حدود هزار و  ۳۲۷میلیارد تومان به معلوالن پرداخت
شود در حالی که تنها حدود  ۲۲میلیارد تومان به آنها
پرداخت میشود.

رئیس اسبق صدا و سـیما درباره درآمدهای سازمان
صـدا و سـیما ادعاهایـی مطـرح کـرده کـه بازتـاب
زیـادی در شـبکههای اجتماعـی داشـت .ویدئویـی
از صحبتهـای سـرافراز در شـبکههای اجتماعـی
منتشـر شـد کـه او ادعـا میکنـد« :مـا یـک بررسـی
کردیـم و متوجـه شـدیم درآمدهـای سـازمان [فقـط]
از آگهیهـا خیلی بیشـتر از آن هـزار میلیـارد [بودجه
سـازمان در زمـان خـودش] و خیلـی بیشـتر از بودجه
االن اسـت ».او برآورد کرده این آگهیها از سـال 94
تـا االن بایـد  5برابـر و درآمـد سـازمان از آن ،معادل
 10هـزار میلیـارد شـده باشـد .او حتـی در بخشـی از
صحبـت هایـش میگویـد :صـدا و سـیما تـوان کمـک
بـه دولـت را هـم دارد ».کاربـری نوشـت« :بـه نظـرم
تا مخارج و درآمدهای صدا و سـیما شـفاف نباشـه هر
کسـی میتونه ادعایی داشته باشـه و بهتره مسئوالن
صدا و سـیما به جـای تکذیـب ،شـفافیت مالی رو سـر
لوحه شـون بذارن تا مـردم بتونن خودشـون قضاوت
کنـن».





2.4 M views

2.1 M views

برفهای شادی که عروسی را عزا کردند!

جابه جایی خانه با قایق

بی اطالعی از بعضی موارد جزئی و کوچک میتواند
حوادث ناگواری را به وجود آورد .یکی از این موارد،
احتمالی برف شادی است .تصور کنید
آتش گرفتن
ِ
افرادی در یک جشن و در حال شادی هستند؛ ولی با
یک اشتباه ریز و جزئی ،آن روز خوش به روز غمناک
و حتی به روز عزا تبدیل میشود! به تازگی فیلمی در
شبکههای اجتماعی منتشر شده که برای استقبال از
عروس و داماد هنگام ورود به تاالر ،چند فشفشه
بزرگ روشن است و دو نفر هم از اطراف ،برف شادی
میپاشند اما ناگهان سر و صورت داماد آتش میگیرد!
اتفاق هشداردهندهای که بارها تکرار شده است اما
همچنان خیلیها از قابلیت اشتعال اسپریهای برف
شادی بی خبر هستند! کاربری نوشت« :کاش این
موارد بیشتر اطالع رسانی بشه چون معموال بچههای
کوچکتر به برف شادی عالقه دارن و ممکنه خطرات
جبران ناپذیری به همراه داشته باشه».

زوجی که قصد جابه جایی خانه شان به سمت دیگر
دریاچه و مکانی جدید را داشتند با کمک چند قایق این
کار را انجام دادند و ویدئوی آن در شبکههای اجتماعی
توجه کاربران بسیاری را جلب کرد .در ویدئویی که از
جابه جایی خانه در فضای مجازی منتشر شده عملیات
خاک برداری اطراف خانه و انتقال آن به روی قایقها
را نشان میدهد .در قسمتی از این ویدئو در حالی که
این خانه توسط قایقها به سمت دیگر ساحل منتقل
میشود دیده میشود .هنگامی که خانه به سمت دیگر
ساحل رسید توسط دو بیل مکانیکی به محلی که باید
روی خشکی قرار میگرفت منتقل شد .صاحب این
خانه درباره علت انتقال خانه اش گفته« :این یک خانه
سبز کوچک است که در نقطهای که ما دوست داریم
قرار گرفته است .من با دوستان و خانوادهام در این
باره صحبت کردم .همه میدانند که من این خانه را
بسیار دوست دارم».

امروز میخواهیم درباره یکی از چهرههای خبرساز
این ماه بنویسیم که این روزها به خاطر صریح اللهجه
بودنش توجه مردم را جلب کرده و بسیاری او را در
کنار خود احساس میکنند .شاید این اتفاق بیشتر به
دلیل لحن و گفتار خودمانی او با مردم است و این که
دغدغه مردم را دارد و در گزارشها و گفتوگوهای
او با مسئوالن این اتفاق به خوبی دیده میشود .بله
امروز میخواهیم از محمد دالوری بنویسیم که پیشتر
او را با برنامه انتقادی و پربیننده «صرفا جهتاطالع»
میشناختیم .برنامهای چند دقیقهای که با زبان طنز
و صریح شناخته میشد و هر ازگاهی خط قرمزهای
تلویزیون را پشت سر میگذاشت .دالوری حاال برنامه
«تهران  »20را روی آنتن زنده میبرد .برنامهای که
ویدئوهای جنجالیاش از انتقاد مجری به مسئوالن
هر هفته در فضایمجازی دست به دست میشود.
▪نکاتی کمتر شنیده شده از«دالوری»
محمد دالوری متولد سال  1352در تهران و دانش
آموخته کارشناسی رشته شیمی و کارشناسی ارشد
علوم سیاسی است .او از کودکی دوست داشته در
رشته سینما درس بخواند اما مخالفت خانواده باعث
شده دانشجوی رشته شیمی شود! با این حال او در
دوران دانشجویی ،کم کم دست به قلم میشود و
کارش را به عنوان ویراستار در روزنامه کیهان شروع
میکند .مسیر شغلی او خیلی زود به صداوسیما
میافتد و سپس خبرنگاری را هم تجربه میکند.
دالوری با آیتم «صرفا جهت اطالع» معروف شد اما
اواسط سال  90بود که آخرین قسمت برنامه «صرفا
جهت اطالع» پخش شد .او .بعد ازاین اتفاق ،به عنوان
خبرنگار صداوسیما ،چندین و چند ماموریت کاری
به کشورهای مختلف رفت .از ماموریتهای دو و سه
هفتهای به لبنان و عراق گرفته تا ماموریت دو سال و
نیمه به بلژیک .او مسئولیت مدیریت دفتر صداوسیما
در این کشور را هم برعهده داشته است .او در مدتی
که در بلژیک بود کتاب « 976روز در پسکوچههای
اروپــا» را نوشت که ماجراهای جــذاب روزمــره خود
اوست .البته او کتاب دیگری هم به نام «روزنامهنگاری
بدون درد و خونریزی» را هم راهی بــازار نشر کرده
است.
▪برخی از گفتوگوهای جنجالی
از همان زمانی که دالوری ،مجری «صرفا جهت اطالع
بــود» موضوع مطالبه گــری در برنامههای او دیده
میشد .در این روزها هم ویدئوهای جنجالی انتقادی
این مجری از برخی مسئوالن در حال دست به دست
شدن اســت .مثال در همین روزهــای اخیر از برخی
کارکنان قوه قضاییه گالیه کرد البته انتقاد او به رئیس
انجمن قطعهسازان خودرو را هم که با عنوان «پراید
کیلویی چند؟» در شبکههای اجتماعی بازنشر شد
 ،نمیشود از یاد برد یا واکنش او
به طــرح صیانت و نگرانیاش
از احــتــمــال منتشر نشدن
محتوای بحثهای کمیسیون،
انتقادهای او از پاسخگو نبودن
مسئوالن درباره واکسن
برکت ،ماجرای سیلی
نــمــایــنــده مجلس
بــه ســربــاز راهـــور.
هــمــچــنــیــن بگو
مگوی او با فتاح،
رئـــیـــس بــنــیــاد
مــســتــضــعــفــان و
کنایههای تند و
تیز او به حناچی
شــهــردار تهران
هنوز در ذهنها
مــــانــــده اســــت.
دالوری حــتــی به
خود صدا و سیما هم
رحم نکرده و از شبکه
خبر به خاطر کند بودن
انتشار اخبار گالیه کرده
بود .با این حال  ،او پیش از
این در گفتوگویی با خراسان
گفته بوده مصاحبههایش یک
دهم «هاردتا ک»های خارجی
هم چالش ندارد.

ویرتین ماهانه
تیترها ومطالبجالبروزنامههایسراسریکشوردرماهیکهگذشتچهبود؟

رعیت نواز -روزهای آخر مهر  1400را پشت سر میگذاریم و از شنبه وارد دومین ماه پاییزی میشویم .در این بین سعی
کرده ایم گلچینی از تیترهای جذاب روزنامههای کشوری را که در یک ماه گذشته چاپ شده با کمی توضیح درباره آنها
برای مطالعه در اختیار شما قراردهیم ،با این توضیح که این تیترها از طرف تیم روزنامه خراسان برگزیده شدهاند و ممکن
است تیترهای جذاب تری هم باشد که در این مطلب نیامدهاند.
▪فاقد ضمانت اجرا |   روزنامه خراسان

فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،عصر نوین ،زندگیهای شهری و ...در خود
آسیبهایی دارد که این روزها در قالب اعتیاد ،آمار باالی سرقتها و ...آ نها
را میبینیم .روزنامه خراسان  ۲۰مهرماه گزارشی درباره برنامههای مقابله با
آسیبهای اجتماعی با تیتر «فاقد ضمانت اجرا» داشت .در این مطلب به گزارش
مرکز پژوهشهای مجلس درباره برنامههای مقابله با آسیبهای اجتماعی کشور
پرداخته شده بود و در آن آمده بود سه برنامه توسعه مقابله با آسیبهای اجتماعی
هیچ ضمانت اجرایی ندارد .تیتر و عکس این مطلب مورد توجه قرار گرفت.
▪رشد اقتصادی داریم ،حسش را نداریم! | روزنامه اعتماد

روزنامه اعتماد در گزارشی وضع اقتصادی کشور را شبیه بیماری دانسته که  50کیلو
وزن کم کرده و حاال به زور قرص و آمپول و مراقبت توانسته  6کیلو به وزنش اضافه کند
ولی هنوز حال عمومی اش خوب نیست .این مطلب به خاطر انتشار آمار بانک مرکزی
که اعالم کرده بود در فصل تابستان اقتصاد کشورمان رشد بین  6تا  7/4درصدی
داشته است منتشر شد و نویسنده گزارش معتقد است که با وجود رشد اقتصادی
وضع مردم بهبود پیدا نکرده است.
▪با  4لیتری کنار رود تایمز |   روزنامه هفت صبح

بسیاری از روزنامهها و خبرگزاریها درباره کمبود سوخت در انگلستان گزارشها و
مطالبی را نوشتند .روزنامه هفت صبح هم در گزارشی با تیتر «با چهار لیتری کنار رود
تایمز» در  7مهر به این موضوع پرداخت و از پشت پرده کمبود سوخت در انگلستان
نوشت.دربخشیازاینگزارشآمده«:ماجرافقطمربوطبهسوختنیستوانگلیسیها
بابرگزیتسنگیرابهچاهانداختندکهصدعاقلهمنمیتواندآنرابیرونبیاورد.کاربه
جایی رسیده که به گفته یکی از مقامات صنعت تولید بوقلمون ،به علت خروج بریتانیا از
اتحادیهاروپا،احتمالداردکهبریتانیادرایاممنتهیبهکریسمسامسالباکمبود«گوشتبوقلمون»درسطحملیمواجهشود!»
▪حق میلیاردی فوتبال در کرنر | روزنامه آرمان ملی

با انتصاب پیمان جبلی به عنوان رئیس رسانه ملی دوباره بحث حق پخش که بهعنوان
مهمترینرکندرآمدزاییباشگاههایفوتبالشناختهمیشود،توجهروزنامههاراجلب
کرد .آرمان ملی هم در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که سالهاست حق
پخشازسویصداوسیمابهباشگاههاپرداختنشدهواینمسئلهمیتواندچالشیبرای
رئیس جدید رسانهملی باشد .این روزنامه همچنین در بخش دیگری از گزارش نوشته:
«بهنظر میرسد چارهای جز اجرای این قانون [حق پخش تلویزیونی] برای رقابتهای
فصلآیندهوجودندارد.بهنظرمیرسددرصورتنپرداختنحقپخشتلویزیونی،فوتبالایرانبابرخوردفیفاروبهروخواهدشد».
▪استخراج طال از معدن دیگران | روزنامه فرهیختگان

رعایت نشدن حق کپی رایت در کشور ما سال هاست که با نقد مواجه بوده است.
روزنامه فرهیختگان به شکلی به این موضوع پرداخته و در گزارشی در  22مهر
نوشت که پلتفر مهای شبکه نمایشخانگی در حالی که برای فیلمهای خارجی
هزینهای نمیکنند از مخاطب پول میگیرند .در این گزارش همچنین آمده است:
«دستگاههای ذیصالح داخلی ،سایتها و کانالهای تلگرامی دانلود فیلم را بستند
تا مردم ،خوراک خود را از ویاودیها تامین کنند وگرنه در اصل قضیه که رعایت
نکردن قانون کپیرایت است ،ایران هیچگاه گامهای حداقلی نیز برنداشته است .اما خیلی جالب است که تداوم این روند،
سبب زایش بالهای بیشتری برای سامانههای اینترنتی پخش فیلم شد».
▪اوهام الهام | وطن امروز

بعد از این که رئیسجمهور آذربایجان در گزافهگویی ضدایرانی خود ادعا کرد
،ارمنستان با کمک ایران مواد مخدر به اروپا قاچاق میکرده« ،وطنامروز» در 24
مهر در گزارشی به این موضوع پرداخته و دلیل عصبانیت و وهم گوییهای الهام علی
اف را تصمیم ایران و هند برای حذف آذربایجان از کریدور شمال -جنوب بیان کرده
است .در بخشی از این گزارش آمده« :پیشتر هم اظهارات مقامهای ایران درباره
حضور عناصر خارجی در مرز ایران را با لحن تمسخرآمیزی ،بهانههای ساختگی
خوانده و البته در اقدامی معنادار با پهپادهای اسرائیلی عکس یادگاری گرفته بود! علیاف در مقطع فعلی با خطای
محاسباتی و برآورد اشتباه ،گمان میکند میتواند از نفوذ ایران در قفقاز بکاهد».
▪اقتدای مقتدی به کیست؟ | روزنامه آفتاب یزد

بعد از کسب  73کرسی توسط جریان صدر در پارلمان عراق ،روزنامه آفتاب یزد
به مواضع مقتدی صدر ،رهبر ۴۷ساله جریان صدر در طول  17سال فعالیت
سیاسیاش پرداخت و نوشت« :مقتدی در سیاست و مسائل سیاسی شخصیتی
ناپایدار دارد به گونهای که نمیتوان حتی به صورت کوتاه مدت هم روی قول و فعل
او حساب کرد چه رسد که کسی بخواهد به صورت میان مدت یا بلند مدت روی
وی به عنوان یک شخص اثرگذار بر جامعه و سیاست عراق امروز برنامه ریزی کند
با وجود ناپایداری در افعال و اقوال ،شخصیت چندان پیچیدهای ندارد و میتوان تا حدودی وی را پیشبینی کرد زیرا
بر خالف افعال و اقوال در افکار دارای ثبات قابل توجهی است».
▪این جا آجر را نان میکنند | روزنامه همشهری

حتما تا به حال ضرب المثل «نان کسی را آجر کردن» را شنیده اید ولی نان شدن آجر
را نه! اما روزنامه همشهری در گزارشی از وضعیت نابسامان خانوادههای ساکن در
روستای شمسآباد نوشته که در حریم تهران و در کنار کورههای آجرپزی زندگی
میکنند .در این گزارش آمده است« :این روستا از قدیماالیام  ۲۴کوره فعال داشت و
چند سالی هست که از آن تعداد  ۱۰کوره فعال مشغول کاراند .صاحبان کوره با ایجاد
امکان زندگی به کارگرها اسکان دادهاند و در کورهها از  ۵تا  ۲۰خانواده با شرایط
نامطلوب زندگی میکنند؛ آنهایی که هر سال مهرماه میآید و میرود و آرزو میکنند؛ کاش طوری شود و روزی برسد که
بتوانند فرزندانشان را به جای لباس کار ،در لباس دانشآموزی ببینند .این جا مدرسه و محیط آموزشی مناسبی هم وجود
ندارد و تنها گاهی یکی ،دو مؤسسه خیریه به بچهها یک سری از دروس پایه را آموزش میدهند».
▪بایدهای ابراهیم رئیسی | روزنامه شرق

روزنامه شرق در  7مهر مروری داشته بر سخنان رئیسجمهور و نوشته یکی از نکاتی
که در بازخوانی سخنان رئیسی جلب توجه میکند ،استفاده از کلمه «باید» است.
برخی از بایدهایی که در این نوشته دیده میشود به این شرح است« :شرایط امروز
کشور شایسته ملت بزرگ ایران نیست و حتما «باید» تغییر کند ،آموزش مجازی
«باید» در نهایت به مدت  ۱۵روز تا یک ماه باشد و بعد از یک ماه به آموزش حضوری یا
ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی تبدیل شود ،حتما «باید» آموزش حضوری را در
کنار آموزش مجازی داشته باشیم ،میزان اجرای سند تحول آموزش و پرورش «باید» به طور مرتب ارائه شود« ،باید» منظومه
فکری رهبری درباره وظایف شورایعالی انقالب فرهنگی استخراج شود ،مسائل مالی و معیشتی معلمان یک بار برای
همیشه «باید» حل شود« ،باید» تالش کنیم تا حد امکان فضای مجازی را مصونسازی کنیم تا جوانان و آحاد مختلف جامعه
به جای آن که صرفا متأثر شوند،بتوانند مؤثر واقع شوند.

