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اتفاقات دیروز اصفهان
به ضرر کیست؟

«زایندهرود ما کو؟»« ،تا زندهرود زنده نشه ،کشاورز
آروم نمی شــه»« ،اج ــرای مصوبات شــورای عالی
آب» و ...بستر «زاینده رود» که روزی آب جاری در
آن اصفهان را به نصف جهان مشهور کردهبود ،در
روزهای اخیر به جای آب ،محل تجمع کشاورزانی
شده بود که با فریاد زدن چنین شعارهایی به دنبال
گرفتنحق شرعیوقانونیآبکشاورزیشاندست
به اعتراض زده بودند.درباره این تجمع اعتراضی
و مسالمتآمیز  16روزه ،گفتنیها بسیار بود،با
این که هم دربــاره مسئله خطیر آب بود و هم به امر
معیشتمردماصفهانگرهخوردهبود،مدیریتشده
و غیر سیاسی برگزار شد .اجازه سر دادن شعارهای
انحرافی به واسطه هوشمندی و تدبیر معترضان
داده نشد تا جایی که یکی از نکات مهم برگزاری این
تجمع تشکیل کمیته انتظامات از سوی کشاورزان
چ گونه اقدام هنجارشکنانهای انجام نشود
بود تا هی 
که تا شامگاه پنج شنبه هم واقعا نشد.در این 16روز
تجمع ،مسئوالن درد مردم را شنیدند و به سرعت
واکنشنشاندادندکهاتفاقبسیارخوبیبود،درواقع
صدای اعتراض مردم خیلی زود به گوش مسئوالن
رسید هرچند که بدیهی است مناقشات سیاسی
آبی با «دستور فــوری» و «در اســرع وقــت» برطرف
نمی شوند و بدیهی تر آن که این مشکل یک روزه
پدید نیامده و یک شبه هم قابل حل شدن نیست .با
این حال کشاورزان در سرمای شدید این روزهای
اصفهان که چند روز آن با بارش باران همراه بود زیر
چادر زندگی کردند تا همین اواخر هفته که اعضای
صنف کشاورزی اصفهان ،شــورای میراب شرق و
شورای آب بران غرب به نمایندگی از جمعیت۴۵۰
هزار نفری از کشاورزان اصفهان با استاندار جدید
و پا درمیانی آیت ا ...سید ابوالحسن مهدوی ،عضو
مجلسخبرگانرهبریوامامجمعهموقتاصفهان
به توافق رسیدند و بیانیهای در هفت بند تنظیم شد
که در بند انتهایی جمع کردن چادر کشاورزان از
بسترزایندهرودبودامامتاسفانهاتفاقاتشامگاهپنج
شنبهوپسازآنکهشورایکشاورزانتوافقپیگیری
مطالباتشانوهمچنینجمعآوریچادرهارااعالم
کردند که به گفته استاندار با ورود عده ای و آتش
زدن چادرها عمال به سمت و سوی دیگری کشیده
شد و به دنبال آن حوادث صبح جمعه این روند را
مخدوش کــرد .از صبح دیــروز با اتمام تجمع ۱۶
روزه کشاورزان در زاینده رود ،عد ه دیگری که گفته
میشودازکشاورزاننیستندواردصحنهاعتراضات
شدند.آنگونهکهدرتصاویروفیلمهانیزمشخصبود
نوعاعتراضاتمتفاوتازتجمعآرامروزهایگذشته
بود.روشنکردنآتشدرمعابراطراف،سنگپرانی
شزدناموالعمومینمونهایازکارهای
بهپلیسوآت 
اینعدهبودکهموجبمداخلهنیرویانتظامیشدتا
جاییکهبااستفادهازگازاشکآورتجمعکنندگانرا
متفرقکردند.اماامنیتیشدنتجمعورادیکالشدن
فضایاصفهانبهضررچهکسانیاست؟جدایازاین
که این اتفاقات به هیچ وجه خوشایند دستگاه های
مسئول نیست و خارج شدن پیگیری رفع مشکالت
مردم از روند های عادی باعث ایجاد هزینه های
بسیاری میشود ،واقعیت این است که مطالبات به
حق،باآشوبعم ً
الازمسیرصحیحخودمنحرفشده
ودردرجهاول،حقمردممعترضضایعمیشود.در
واقعنهفقطاصفهانیهاکهکارکشاورزانشانمختل
شده ،حتی یزدی ها که آب شرب شان به مخاطره
افتاده و شهرکردیها که دغدغه کمبود منابع
آب خود را دارند و خوزستانیها هم که نگران تر از
گذشتهاند،ضررمیکنند چوناینمطالبهاصلیآن
هاستکهباغلبهموضوعاتامنیتیبهحاشیهرفتهو
خواستههایشاندیگردیدهنمیشودودردرجهدوم
حق تمام افرادی که به دنبال الگوسازی درست از
شیوه اعتراض بودند نیز ضایع می شود.حتی حق
صداوسیمایی که به دنبال تغییر و تحول مدیریتی
اعتراضات اولیه را پوشش می داد نیز ضایع خواهد
شد چــرا که امنیتی شــدن فضا میتواند موجب
دمیدن دوبــاره موج محافظهکاری در رسانههای
تحولخواه شود.واضح است که به طور مشخص
بدخواهان نظام و انقالب و کسانی که کارآمدی
این سیستم را در رفع مشکالت مردم به زیان خود
می دانند از امنیتی شدن این مطالبات خوشحال
هستند .حتیبرخیمسئوالنکمکارنیز بهواسطه
امنیتی شــدن فضا می توانند از پاسخ گویی به
مطالباتمردمیطفره بروندوکمکاریهایخودرا
پشتفضایامنیتیپنهانکنند.امنیتیشدنفضا
ی هایغلطشود.به
ممکناستباعثتصمیمگیر 
یکهبهگفتهمسئوالن ۸۵،درصد
طورمثال،درحال 
سدزایندهرودخالیاستوحتیدیروزنیزاستاندار
اصفهان خبر داد ،دادههای آماری نشان میدهد
آب پشت سد زایندهرود تنها کفاف حدود ۱۰۰
روز را میدهد ،ممکن است مسئولی برای کاهش
فشار افکار عمومی دستور بازگشایی سد را بدهد و
در نتیجه حتی آب شرب مردم هم مشکلدار شود.
لذا باید فرصت داد تا این مشکل تاریخی درفضایی
آرام،مسالمتآمیزوبهصورتکارشناسیوریشهای
حل شود و از تصمیمات عجوالنه و راهکارهای
مقطعیودستوراتباالبهپایینومأموریتهایویژه
وفوریوآنینیز فاصلهگرفت.
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نشست پیشهمایش بزرگداشت عالم وارسته آیتا ...سید جواد خامنهای

(ره)

شخصیت علمی ،اخالقی و سیره اجتماعی آیت ا ...سید جواد حسینی خامنهای بحث و بررسی شد
در نشست پیش همایش بزرگداشت آیت
ا ...حاج سید جــواد حسینی خامنهای که
صبح پنجشنبه بــه همت ســتــاد بــرگــزاری
بزرگداشت این عالم ربانی در مشهد برگزار
شــد ،شخصیت ایــن فقیه وارســتــه با حضور
استادان و پژوهشگران تبیین وبررسی شد.در
ایــن نشست که با حضور اســتــادان سطوح
عالی حــوزه علمیه خــراســان ،پژوهشگران
حوزه و دانشگاه و برخی از بستگان نزدیک
آیــتا ...سید جــواد خامنهای در محل تاالر
مــوزه قــرآن حــرم مطهر رضــوی برگزار شد،
برخی از پژوهشگران و استادان دانشگاه به
بیان ضرورت بررسی سیره و سلوک شخصیت
های برجسته و عالمانی چون آیتا ...حاج
سید جواد حسینی خامنهای و نیز تبیین ابعاد
گوناگون شخصیت ایشان پرداختند.
آیتا ...سید جــواد خامنهای تجسمی از
علمورزی ،زهد و تقواست

حجتاالســـام سید امــیــد مــؤذنــی؛ دبیر
اجرایی بزرگداشت آیت ا ...حاج سید جواد
حسینی خامنهای به عنوان اولین سخنران
این جلسه به بیان اهداف برگزاری این پیش
همایش و تبیین فرایند برگزاری بزرگداشت
در ماههای آینده پــرداخــت.وی با اشــاره به
ضرورت برگزاری چنین همایشهایی گفت:
یکی از بزرگ ترین آسیبهای فرهنگی این
است که پیشینه و ریشههای فرهنگ جامعه به
خوبی معرفی نشود و درخصوص داشتهها و
ن رو
میراث معنویمان دچار غفلت شویم و از ای 
برای جلوگیری از این آسیب ضرورت دارد که
به منظور شناخت و معرفی عالمان ربانی که
هریکحلقهایازسلسلهمبارکعملبهسنت
و معارف اهلبیت علیهمالسالم بودهاند ،به
طور ویژه عمل کنیم.دبیر اجرایی بزرگداشت
آیتا ...سید جواد خامنهای با اشاره به برخی
از جلو ههای اخالقی و جایگاه علمی واالی
آیت ا ...سید جواد خامنهای افــزود :چنین
شخصیتی که تجسمی از عــل ـمورزی ،زهد
و تقواست میتواند الگویی بسیار مناسب
برای نسل امروز و به ویژه حوزههای علمیه و
طالب باشد.حجتاالسالم مؤذنی در ادامه
درباره فرایند برگزاری این بزرگداشت گفت:
این ستاد از سال گذشته به همت مؤسسه
پژوهشیفرهنگی انقالب اسالمی در مشهد
و با همکاری کتابخانه و بنیاد پژوهشهای
آستان قــدس رضــوی ،علمای حــوزه علمیه
خراسان ،نمایندگی ولی فقیه در خراسان و
تبریز ،تشکیل و از همان ابتدا فعالیت های
پژوهشی آن آغاز شد که تاکنون حاصل کار
ایــن ستاد انجام بیش از  100مصاحبه و
گــردآوری بیش از  300قطعه سند دربــاره
ایشان است که از جمله اسناد مهم میتوان
به برخی آثار علمی و اجازات اجتهاد آیت ا...
سید جواد خامنهای و علمای خاندان ایشان
اشــاره کــرد.وی در پایان با تأکید بر این که
همایش اصلی بزرگداشت آیتا ...سید جواد
خامنهای در ماههای آینده و پس از تکمیل آثار
علمی برگزار خواهد شد ،افزود :پژوهشگران
و استادانی که مایل هستند در عرصه پژوهش
و گردآوری اسناد یا نگارش مقاالت به ستاد
بزرگداشت یاری رسانند ،میتوانند از طریق
دبیرخانه این ستاد اعالم آمادگی کنند.
منابع خوبی از کتابخانه آی ـت ا ...سید
جـــواد خــامــن ـهای پــیــدا شـــده کــه حــدود
 10نسخه از آنها خطی است

در ادامــــه ایـــن نشست دکــتــر ابوالفضل
حسنآبادی ،پژوهشگر تاریخ شفاهی علمای
خراسان گفت :برای پاسداشت یک عالم از
چند منظر باید به بررسی پرداخت که در این
میان بافت زمانی و مکانی که آن شخصیت
در آن قرار داشته است ،اهمیت ویژهای دارد.
وی تبارشناسی علمی ،اخالقی و محلی در
ت های اثرگذار تاریخی را یکی
بررسی شخصی 
از راههــای شناخت هر چهبیشتر شخصیت
برشمرد و نماز جماعت پنجاهساله آیت ا...
سید جواد حسینی خامنهای(ره) در یکی از
مساجد و محالت مهم مشهد را یکی از مصادیق
تبارشناسی محلی ذکر کرد.این پژوهشگر
تاریخ شفاهی علمای مشهد ضمن اشــاره به

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

ویژگیهایفرایندتاریخشفاهیبهبررسیهای
اخیر در مجموعه نسخ خطی آستان قدس
رضــوی اشــاره کــرد و گفت :به تازگی منابع
خوبیازکتابخانهایشانپیداشدهکهحدود10
نسخه از آنها خطی است و در برخی از آنها از
دستخط رهبر معظم انقالب متوجه شدیم این
آثار مربوط به افراد خاندان ایشان است.
ما وامدار حیات آیتا ...سید جواد خامنهای
هستیم؛ چرا که فرزندی چون رهبر معظم
انقالب را در دامان خود پرورش دادند

استاد غالمرضا جاللی ،عضو هیئت علمی
پژوهشکده اســام تمدنی دفتر تبلیغات
اســامــی از دیــگــر مــدعــویــن ایــن همایش
در سخنرانی بــا مــوضــوع «مقاطع حیات
اجتماعی آیــت ا ...سید ج ــواد حسینی
خامنها ی(ره)» گفت :اگر بخواهیم چنین
شخصیت هــای مهم و اثــرگــذار تاریخی را
بـه درســتــی بــررســی کنیم باید بــه شرایط
حیات اجتماعی و محیط فرهنگی توجه
دقیق داشته باشیم.مدیر گروه انساب بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
با بیان زوایــای مختلف زندگی ایشان در
دورههای مختلف تاریخی گفت :گذشته از
همه ویژگیهای اخالقی و علمی و اجتماعی
آیتا ...سید جواد خامنهای در حقیقت ما
وامدار حیات ایشان هستیم؛ چرا که فرزندی
چون رهبر معظم انقالب آیت ا ...سید علی
خامنهای را در دامان خود پرورش دادند.

آیتا ...سید جواد خامنهای در مواقع لزوم
کنشهای سیاسی الزم را بروز میداد

دکتر موسی حقانی؛ استاد دانشگاه و معاون
پژوهشی مؤسسه مطالعات تاریخ ایــران از
دیگر مهمانان این نشست بود که با موضوع
«سبکشناسیعلمایمعاصرشیعهدرفعالیت
سیاسی» به ایراد سخنرانی پرداخت و با بیان
اینکهبایدازمنظریدیگربهبررسیشخصیت
اجتماعی افــرادی نظیر آیت ا ...حاج سید
جواد حسینی خامنهای پرداخت ،اظهار کرد:
این که ایشان تارک دنیا بودند به این معنا که
زاهد و بیرغبت به دنیا بودند ،صحیح است
اما بهمعنای ترک حیات اجتماعی نیست.
متأسفانه پس از انقالب در میزان توجه به
شخصیتهای دینی براساس فعالیتهای
خاص سیاسی ایشان اقدام شد که این به دلیل
آدرس اشتباهی بود که قبل از انقالب به مردم
داده شد و این آدرس غلط نگاهها را محدود
کرد و متاسفانه موجب غفلت از بسیاری از
تهایدینیشد.دکترحقانیباتأکید
شخصی 
بر پیشینه حیات اجتماعیسیاسی آیتا...
سید جواد خامنهای و حوادثی که ایشان شاهد
بوده است به تبیین سلوک اجتماعی سیاسی
ایشان پرداخت و افــزود :آیتا ...سید جواد
خامنهای با تجربههای تلخی که از وضعیت
سیاسی در تبریز و نجف به چشم دیــده بود
آگاهانه تصمیم به این گرفته بود که در ارتباط
با مردم به جنبه تقویت دینی بپردازد و البته در
مواقع لزوم نیز کنشهای سیاسی الزم را بروز
دهد؛ مانند امضای برخی بیانیهها یا تعطیلی
نماز جماعت در زمان تبعید امام خمینی (ره).
تعابیر عالمان بزرگ شیعه درباره آیتا...
سید جواد خامنهای نشان از سطح باالی
علمی ایشان است

حجتاالســا م والمسلمین رضا مختاری؛

مراسم اولین سالگرد شهادت شهید محسن فخری زاده برگزار شد
مــراســم اولــیــن ســالــگــرد شــهــادت شهید
فخریزاده در آستان مقدس امامزاده صالح
(ع) تهران برگزار شد.به گزارش خبرگزاری
آنا ،مراسم اولین سالگرد شهادت شهید
پــیــشــرفــت ،محسن فـــخـــر یزاده عصر
دیروز  ۵آذر  ۱۴۰۰در آستان
مــقــدس ام ــام ــزاده صالح
(ع) تـــهـــران بـــرگـــزار
ش ــد.در ایــن مــراســم که
محمد مخبر معاون اول
رئیس جمهور ،محمد

حرف مردم

اسالمی رئیس سازمان انــرژی اتمی ،امیر
سرتیپ حاتمی وزیر سابق دفاع،
حجت االســـام آقاجانپور
رئــیــس ســازمــان عقیدتی
ســیــاســی وزارت دفــــاع و
بــرخــی مــســئــوالن حــضــور
داشتند،حجتاالسالم ناصر
رفیعی ایــراد سخنرانی کــرد و
میثم مطیعی ذاکر اهل بیت
(ع) نیز بــه مرثیه سرایی
پرداخت.

رئیس مؤسسه کتاب شناسی شیعه به عنوان
آخرین سخنران علمی این برنامه با موضوع
«جایگاه علمی آیت ا . ..سید جوادحسینی
خــامــن ـهای(ره)» به بیان روشه ــای درک و
دریافت جایگاه علمی شخصیتهای حوزوی
پرداخت و با بیان این که بررسی استادان هر
فرد یکی از راههای تعیین سطح علمی اوست،
افــزود :آیتا ...سید جواد خامنهای هم در
مشهد و هم در نجف در زمانی حضور داشتند
ت های علمی در این دو
که بزرگترین شخصی 
شهر تدریس میکردند و مث ً
ال ایشان در مشهد
از محضر حاجآقا حسین قمی و میرزا محمد
آقازاده و در نجف از محضر بزرگانی چون سید
ابوالحسن اصفهانی ،میرزای نائینی و آقاضیاء
عراقی بهره برده است که از برترین شخصیت
هــای علمی تاریخ شیعه هستند.نویسنده
کتاب «سیمای فرزانگان» در ادامــه با بیان
جایگاه اجازات علمی در شناخت شخصیت
هایعلمیبهموضوعتعابیرموجوددراجازات
ت ا ...سید جواد خامنهای پرداخت و گفت:
آی 
در تعابیر عالمان بزرگی همچون میرزای
نائینی و آیت ا ...شیخ عبدالکریم حائری
تعابیر ویــژهای دربــاره ایشان وجود دارد که
نشان از سطح باالی علمی ایشان است.
نخبگان در برگزاری شایست ه تر این نشست
مشارکت کنند

در اب ــت ــدای ایـــن جــلــســه ،حــج ـتاالســام
والمسلمین سید جــال حسینی ،رئیس
سازمان کتابخانهها ،موز هها و مرکز اسناد
آســتــان قـــدس رضــــوی ضــمــن خیرمقدم
به مهمانان همایش به ضــرورت برگزاری
همایشهای این چنینی برای حفظ و تعالی
فرهنگ کشور اشاره کرد و افزود :کتابخانه
ن قدس خود را تنها میراثدار آثار مکتوب
آستا 
نمیداند و برای حفظ گنجینه معنوی کشور
که همین عالمان و شخصیتهای برجسته
معنوی نیز هستند ،احساس تکلیف میکند
و همکاری در برگزاری بزرگداشت آیتا...
سید جواد خامنهای بر پایه همین ضرورت
و تکلیف اس ــت.در پایان ایــن نشست آقای
رضــا خوراکیان؛ مسئول نمایندگی دفتر
حفظ ونشر آثــار حضرت آیــتا ...العظمی
خامنهای (مدظلهالعالی) در مشهد ضمن
تقدیر از حضور استادان و علمای برجسته
در این نشست از همه نخبگان در گردآوری
اطالعات ،اسناد و مقاالت مرتبط با آیتا...
سید جواد خامنهای دعوت به همکاری کرد.
وی همچنین با اشاره به رسالت این مجموعه
در ترویج فرهنگ نــاب انقالب اسالمی در
زمینه همکاری در فعالیت های فرهنگی،
آموزشی برای طالب و دانشجویان مبتنی بر
اندیشه امامین انقالب اعالم آمادگی کرد.

پیامك2000999 :

••می خواین نرخ گاز رو گرون کنین روتون
نمی شه بهانه پرمصرف و بدمصرف گرفتین!
تو روخدا این قدر فشار نیارین! مردم ندارن،
گرفتارن.
••وزارت بهداشت و ستاد مرکزی مقابله با
کرونا؛ با توجه به شروع مجدد موج کرونا در
آسیا و اروپا و با عنایت به این که در مدارس و
دانشگاه ها پروتکل های بهداشتی رعایت
نمی شود ،حداقل با بسته نگه داشتن این
مراکز تا پایان سال زحمات واکسینه کردن
مردم را از بین نبرید ،چون نجات جان انسان
ها از اوجب واجبات است.
••چرا همسان سازی حقوق بازنشسته ها را
اجرا نمی کنید؟ لطفا قیمت ها را به چهار سال
قبل برگردانید .ما اضافه حقوق نمی خواهیم
پس چرا خودتون قیمت برق وآب و گاز و همه
چیز را گران می کنید؟
••ای کــاش بــرای هر چیز واکسنی اختراع
م ـیشــد! دلتنگی ،نــگــرانــی ،بالتکلیفی،
تنهایی ،اشــرف مخلوقات بــودن و ...واقعا
سخته!
••زمانی که دالر به  30تومان رسید شما یقه
پاره کردید و . ...حاال چرا ساکت اید؟
•• با این گزارشی که راجع به مرگ از مردم
تهیه کردید ،بهتر بود امروز نام زندگی سالم
را هم به «زندگی خداحافظ» تغییر می دادید.
•• فروشندگان ایرانی فکر میکنن «جمعه
سیاه» یعنی جمعهای که باید روزگار مشتری
رو سیاه کنی!
••با حــذف جریمه تــردد شبانه منبع درآمــد
جدیدی برای دولت از جریمه های گاز ،برق،
آب و دیگر جریمه های رانندگی در دستور
قرار گرفت.
••تیم پدیده بیش از  100تا پاس اشتباه داد و
هر کسی هم برای خودش بازی می کنه و یک
کنترل توپ هم بلد نیست .بهتر است که این
تیم ته جدول باشه و به دسته دو سقوط کنه.
••بعضی افــراد واقعا نمی دونــم اسم اشتباه
شون رو چی باید گذاشت؟ سرمایه گذاری تو
ترکیه که جز مسئله آزادی در مشروبات الکلی
و حجاب هیچ فرقی با ایران نداره؟! گذرنامه
م خیلی معتبر نیست.
ترکیه ه 
••ناراحت نشید .ما یه ماه پیش بــرای دکتر
اومدیم مشهد ولی  ۹۰درصد مردم رو بدون
ماسک دیدیم! حاال بیایید قوچان رو ببینید
 ۸۰درصد مردمش ماسک می زنند!...
•• شهرداری مشهد برای ساختن واحدهای
 ۷۵متری پول پروانه زیادی می گیرد و برای
نداشتن پارکینگ اجازه ساخت نمی دهد.
هرچه تعداد واحد بیشتر باشد هزینه بیشتری
می گیرد ،درحالی که باید برعکس باشد.
شهرداری فقط به فکر منافع خودش است.
••بــا توجه بــه ایــن همه مــرگ هــای گوناگون
کرونایی ،نهایت بی عقلی است که مطرح کردید
«یک ماه فرصت داری تا مرگ ،چه میکنی».
به جای آن که این سؤال را مطرح کنید به مردم
روحیه زندگی کردن بدید نه مردن!
•• جمعه ای که پول نداشته باشی واقعا جمعه
سیاهه!
•• از وزارت بهداشت و همچنین از ستاد ملی
مقابله با کرونا خواهشمندیم با توجه به شروع
مجدد موج جدید و کشنده کرونا در کشورهای
آسیایی و اروپایی و با عنایت به این که بیشتر
مدارس و دانشگاه ها پروتکل های بهداشتی
ابالغی را در خصوص کنترل شیوع این ویروس

تلگرام 9033337010:

منحوس در مجموعه آموزشی شان را رعایت
نمی کنند حــداقــل تــا پــایــان ســال م ــدارس و
دانشگاه ها را بسته نگه دارند و آموزش مجازی
را ادامه دهند.
••یه توصیه علمی به دختر خانم ها! موقعی که
خواستگار میاد به مادر داماد بگین من فکر
کردم شما خواهر بزرگ ترش هستین! یعنی
تأثیری که این جمله در نتیجه خواستگاری
داره ،کتاب های کمک آموزشی در قبولی
کنکور نداره!
••از همین ها که می گن دولت رئیسی دولت
دامادهاست بپرسید چند مورد رو نام ببر یا
نمی دونن یا چند مورد از همین شایعات رو
بیان می کنن.
•• من طرفدار روحانی نبوده ام و نیستم ولی
بعضی ها هنوز معتقدند همه مشکالت تقصیر
روحانیه .اصال دالر 29هزار تومانی هم تقصیر
روحــانــیــه! امــیــدوارم مشکالت حــل بشود.
ایشون اگر این قدر مشکل داشت چرا دو بار
تایید صالحیت شد؟
••کسی کــه مــی خــواد کــوه رو از ســر راهــش
بـــرداره ،کــارش رو با برداشتن سنگ های
کوچک شروع می کنه.
•• بــانــک م ــرک ــزی و بــنــیــاد مــســکــن ب ــرای
فرزندآوری تسهیالت واگــذار می کند ولی
بنده معلول بدون شغل ومسکن که سومین
فــرزنــدم یک ســال پیش به دنیا آمــده هنوز
مستمری این نوزاد واریز نشده.
•• من معلولم و در آسایشگاه نیکان صومعه
ســرا هستم .مــی دون ــی آرزوی ب ــزرگ من
چیه؟ آرزو دارم  500میلیون داشته باشم از
این جا آزاد بشم برم کارگر بگیرم برای خودم
زندگی کنم .خواهش می کنم برام یه کاری
کنید به آرزوم برسم.
••چرا این قدر بی برنامه هستید؟ قسمت «چی
شــده» را چرا روز چهارشنبه چاپ نکردید؟
منتظرش بودیم .دقت کنید لطفا.
••یکی نیست به اکبر میثاقیان بگه تیمی که
گل نزنه ،گل می خوره و دوم این که تعویض
دقیقه  91برای تیمیه که دو سه گل جلو باشه
نه تیم شما که باخته.
•• شهروند عزیزی که برای افزایش  ۴درصدی
دالر هشدار داده اند که کسی حواسش هست
که در دولــت آقــای رئیسی دالر هــزار تومان
گران شده؟ آیا به افزایش هزار درصدی قیمت
دالر در دولــت آقــای روحانی هم همین قدر
حساسیت به خرج می دادند یا خیر؟
••خرید اینترنتی خوبیش اینه یه دور وقتی
خریدی خوشحال می شــی ،یه دور وقتی
میرسه ،یه دور وقتی پس می دی پولت رو
برمی گردونه!
••این جانب ۲۸مهر از طریق آمبوالنس به
بخش اورژانــس بیمارستان فوق تخصصی
رضوی مشهد منتقل شدم که بعد از خدمات
پزشکی در همان روز ترخیص شدم ولی به
رغم گرفتن نوار قلب از تحویل آن خودداری
شد و مراجعات و پیگیری این جانب نتیجه ای
نداشت درصورتی که این بیمارستان یکی از
بهترین بیمارستان های کشور است.
••مــن یــک کــارگــرم و بـــرای شــب عید پول
نیاز دارم .چرا فــروش سهام عدالت را آغاز
نمیکنید؟
••الگوی طرح جوانی جمعیت و فرزندآوری
برای شهرهای کمتر از  200هزارنفری بسیار
عالی و مناسب است اما در شهرهای بزرگ نه.

