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واکنش وزیر ارشاد به ماجرای بازداشت
رئیس اداره ارشاد مشهد
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یادداشت روز
امید ادیب
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باطل السحر تضعیف دستگاه قضا
ســعید مرتضوی دادســتان پیشــین تهران و محکــوم پرونده
جنجالیکهریزکدستگیروبرایاجرایحکمبهزندانمنتقل
شــد .خبری که برخی معتقد بودند به وقوع نخواهد پیوست،
به ویژه از 10روز قبل که گفت و گوی خراسان با اژه ای و جمله
ویکه«هنوزاوراگیرنیاوردهاند»شائبههایی راازسویبرخی
درباره امکان اجــرای حکم او مطــرح کرده بود.اما بازداشــت
مرتضوی نشــان داد که خیلــی از این تحلیل ها درســت نبوده
است،دستگیریایکهپیامهایمهمیدرخوددارد.
عزم جزم نظام
ازهمانروزهاینخستوقوعحادثهکهریزک،مسئوالننظام
و در رأس آن ها رهبر انقالب بر برخــورد با عامالن این فاجعه
تأکید کردند .از جمله رهبــر انقالب در دیدار دانشــجویان در
شهریور 88بهصراحت،محاکمهخاطیانبازداشتگاهکهریزک
را مطالبه کردند .خانواده های جان باختگان کهریزک هم در
جلسات مختلف دادگاه اینپرونده ،بارها بر این موضوع تأکید
کردند که رســیدگی به این پرونــده مطالبه خود نظام اســت.
تأکیداترهبریانقالبدردیدارباخانوادههایجانباختگان
کهریزک مبنی بر این که حق خودتــان را دنبال کنید نیز گواه
دیگریبودکهنظاماسالمیبههیچوجهبنایمماشاتندارد.
اماباایناوصافهموارهاینسوالمطرحبودهکهچراپروندهبه
اینمهمیبایدچندسالتارسیدنبهنتیجهنهاییزمانببرد.
چرا پرونده مرتضوی طوالنی شد؟
عنواناتهامیدادستانپیشینتهران،معاونتدرقتلسهتناز
جانباختگانبازداشتگاهکهریزکاست.معاونتدرقتلیکی
از پیچیده ترین و غامض ترین مباحث حقوقی در حوزه حقوق
کیفری است .در بسیاری از کشــورها پرونده های معاونت در
قتل،سالهابهطولمیانجامدوبارهادردادگاههایمختلف
رفت و برگشت می شــود .علت این امر هم عمدت ًا به تشخیص
«وحدتقصد»بازمیگردد.بهبیانسادهتربینمعاونومباشر
جرم ،باید یک «همزمانی» و «هماهنگــی» نیت در پیاده کردن
اقداماتمنتهیبهقتلوجودداشتهباشدکهاثباتاینموضوع
به غایت ســخت اســت .این اثبات در نظــام حقوقی جمهوری
اســامی به واســطه اتکایش بر مبانی فقهی که در حوزه طرق
اثبات جرم نگاه مضیق تری دارد ،طوالنی تر هم می شــود .به
این فهرست باید خألهای قانونی و البته سوء استفاده محکوم
هرپروندهازهمهمنافذموجودراهمافزود.چهاینکهمرتضوی
تاهمینهفتهگذشتهبهدنبالاعمالماده 477وبازگرداندن
کل پروسه رسیدگی بود! در عین حال نباید از اطاله دادرسی
موجود در نظام حقوقی کشور غافل شــد .موضوعی که جدا از
مشکالتفراوانبرایمردم،بسترهایایجادبدبینیبهنظامرا
دربسیاریازپروندههایبارنگولعابسیاسیترایجادکرده
اســت .شــاهد مثال آن همین یک هفته گذشــته بود که حتی
بسیاریازخودیهانیزتحتتأثیرالقائاترسانههایخارجی،

در اجرای حکم مرتضوی به تردید افتاده بودند.اما اگر به روند
اقداماتدستگاهقضاییدرسالهایاخیرنگریستهشود،عزم
برخورد با دانه درشت ها دیده می شود .موضوعی که در سایه
برخیازانتقادهاممکناستبهحاشیهرفتهوفراموششودکه
دستگاهقضاییبهپروندهبسیاریازنامهایمطرحودانهدرشت
هارسیدگیقاطعکردهاست؛دراینبینپروندهطوالنیمهدی
هاشمی که رسیدگی شد و بسیاری انتظار اجرای حکم آن را
نداشتند نمونه بارزی اســت از برخورد قوه قضاییه با مجرمان
مشهور.همچنینمیتوانبهوروددستگاهقضابهپروندههای
بزرگ و جنجالی مفاســد اقتصادی اشــاره کرد؛ اجرای حکم
محمدرضارحیمیهمبهعنوانعالیترینمقاماجراییمحکوم
شــده در کنار رســیدگی به پرونده افرادی چون بقایی معاون
اجرایــی دولت دهم و مشــایی و همچنین بازداشــت و احضار
افرادی همچون حسین فریدون برادر رئیس جمهور یا مهدی
جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور نشان می دهد که
نهجناحبرایقوهقضاییهمهماستونهسطحمسئولیتافراد.
چند مالحظه
در عین حال به نظر می رســد چند انتقاد عمده به عملکرد قوه
قضاییه در این گونه موارد وارد باشد که تا حدی دستاوردهای
این قوه را زیر ســوال می بــرد .اولین انتقاد می توانــد در حوزه
اطالعرسانیباشد؛چهاینکهسخنگویقوهقضاییهدرجلسه
اخیر در مشــهد ضعف قوه قضاییه در اطالع رســانی اقدامات
دســتگاه قضایی را به صراحت به عنوان یکی از انتقادات وارد
شدهبهاینمجموعهمطرحکرد.بدیهیاستوقتیپروندههایی
تا این حد در فضای سیاسی و رسانه ای مطرح می شود و افکار
عمومیرادرگیرمیکندنیازمندتوجهرسانهایخاصدستگاه
قضایی و اطالع رســانی به هنگام تری نیز است .چراکه عدم
اطالعرسانیبهموقعیاناقصفرصتجوالنشبهاتوشایعات
را فراهم می کند و گاه توضیحات بعدی مسئوالن قضایی هم
نمیتواند موضوعرابهحالتاولبرگرداند.
نکته دیگر طوالنی شــدن چنین پرونده هایی اســت  .اگر چه
همانطورکهباالترگفتهشد فرایند رسیدگیبهچنین پرونده
هایی زمانبراست و بخشیازدالیلاطالهدادرسیدرچنین
پرونده هایی به مشــکالت ســخت افزاری و مالــی قوه قضاییه
و همچنین معیــوب بودن قوانین و کارشناســی های طوالنی
مدتبرمیگردد   ،اما بهنظرمیرسدمیتوانبااصالحقوانین
شکلی،زمینهرسیدگیفوقالعادهبهبرخیپروندههایدارای
ماهیتحساسیتبرانگیز رافراهمکرد.اختصاصسازوکاری
ویژهبرایرسیدگیسریعالسیربهپروندههاییکهممکناست
بهبستریبرایحملهبهقوهقضاییهونظامتبدیلشود،میتواند
یک راه قابل تأمل باشد .در همین پرونده کهریزک ،به ویژه در
هفته های اخیر ،طوالنی شدن پرونده مرتضوی و اجرا نشدن
حکمش ،بستر گســترده ای برای تضعیف قوه قضاییه فراهم
کردهبود.رسانههاکهبعض ًانسبتبهشخصمحکومکهریزک
موضع داشــتند ،طوالنی شــدن پرونــده او را مســتندی برای
ناکارآمدیدستگاهقضامیخواندند.
بهرغمهمهآنچهگفتهشدپسازفرازوفرودهایبسیار،حکم
مرتضویاجراشدتاهمهکسانیکهمعتقدبودنداومحاکمهنمی
شود یا حکمش بالاجرا می ماند ،از گفته خود پشیمان شوند.
نظاماسالمیباکسیعقداخوتنبستهودربرخوردبامتخلفان
نهمعاوناولرئیسجمهورمیشناسد،نهدادستانتهران.

استاندار خراسان رضوی خبر داد :

سرمایهگذاری720میلیارد ریالدرقالب طرح تکاپو درخراسان رضوی

رستم زاده -استاندارخراسانرضویگفت:طرحتکاپو720
میلیاردریالسرمایهگذاریبهاستاندرسالگذشتهواردکرد.
علیرضارشیدیاندوشنبهشبدرجلسهشورایاداریاستان
افزود  :پارســال فقــط در قالب این طــرح و قــراردادی که بین
وزارتخانههایارتباطاتوفناوریاطالعاتوتعاون،کارورفاه
اجتماعیواستانداریمنعقدومنجربهامضای 19تفاهمنامه
شد 720،میلیارد ریال سرمایه گذاری به استان وارد و جذب

شد  .وی بیان کرد :در نتیجه این امر منجر به ایجاد 21هزار و
 500اشتغالجدیددراستانشد .درحوزهطرحهایاشتغال
روستایینیز 251طرحبا940میلیاردریالتهیهومصوبوبه
بانک ها ارائه شد که در سال گذشته 360میلیارد ریال از این
طرحهاعملیاتیشدودردستاجراست.ویادامهداد:باهمه
مسائلوچالشهادرسال، 96استان 26هزارو 880میلیارد
ریالدرآمدکسبوبهخزانهواریزکرد.

آیت ا ...مهمان نواز دعوت حق
را لبیک گفت

دکترسیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشاداسالمیدرواکنشبهماجرایبازداشترئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیمشهددرپیهنجارشکنیدربرجسلمانمشهددیشبدرتوئیترخود
نوشت«:رئیسفرهنگوارشادمشهدآزادشد.ازنخستینساعاتپیگیربودم.شرمندهاووخانوادهاششدمکهبیجهتسهروزرادرحبسگذراند.نگرانیمتدینان راارجمینهم،اماآیاراهحل،
حبسبیاطالعقبلیدرساعتآخرپنجشنبهوعدماخذوثیقهتاعصرامروز(روزیکشنبه) بود؟نظامراباکمتدبیریتضعیفنکنیم».

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

اعالم  ۳روز عزای عمومی در بجنورد

بهروز -برنامه های مراســم تشــییع و ترحیم عالم وارســته،
مرحوم آیــت ا« ...حبیــب ا ...مهمان نــواز» اعالم شــد.پیکر
آیت ا  ...حبیب ا ...مهمــان نواز ،پدر معنوی مردم خراســان
شمالی  ،امام جمعه ســابق بجنورد و نماینده مردم خراسان
شمالیدرمجلسخبرگانرهبریکه پسازچندماهبیماری
دربیمارستانامامرضا(ع) دارفانیراوداعگفت،فرداتشییع
می شود.به گفته مســئول دفتر نماینده خراسان شمالی در
مجلس خبرگان رهبری ،مراسم عزاداری رحلت امام جمعه
سابق بجنورد که از شب گذشته در مسجد انقالب آغاز شد تا
 3روزادامهخواهدداشت«.سبحانی» اعالمکرد:استانداری
خراســان شــمالی نیز 3روز عزای عمومی در بجنــورد اعالم
کرده اســت.به گزارش خبرنگار مــا ،آیت ا ...مهمــان نواز در
سال 1305در روستای کاریزکال نیشابور پا به عرصه وجود
گذاشتو بعدازپیروزیانقالباسالمیودرهجدهمشهریور
ســال  ،1359با حکم امام خمینی(ره) به عنوان امام جمعه
بجنوردمنصوبشدوبعداز 32سالاقامهنمازجمعهدرسال
،91ازاینسمتکنارهگیریکرد.آیتا...مهماننوازدر23
تیرسال 1391آخریننمازجمعهبجنوردبهامامتخودرادر
مصالیامامخمینی(ره)اقامهوبامردماینشهرخداحافظی
کرد.درپیدرگذشتغمانگیزآیتا«...مهماننواز»،نهادهاو
دستگاههایمختلفاستاناینضایعهغمبارراتسلیتگفتند.

اولین کارت زرد مجلس
به وزیر اقتصاد

نمایندگانازتوضیحاتکرباسیاندرباره
نوساناتارزیووضعیتبانکهاقانعنشدند

محمداکبری  -وزیر اقتصــاد در جریان طرح ســوال نماینده
همدان در خصوص نوسانات بازار ارز ،حقوق و مزایای اعضای
هیئت مدیره بانکها و علت ورود بانکها و موسسات مالی به
عرصه خرید و فروش مســکن از مجلــس کارت زرد گرفت .به
گزارش خراسان ،مسعود کرباســیان که برای پاسخ به سوال
امیر خجســته نماینده همدان به مجلس فراخوانده شده بود
روز گذشــته توضیحاتی به نماینــدگان درباره نوســانات بازار
ارز ،حقــوق و مزایــای اعضــای هیئت مدیــره بانکهــا و علت
ورود بانکهــا و موسســات مالی ارائــه داد که از نظــر اکثریت
نماینــدگان قانــع کننــده نبــود .وی ضمن تشــریح وضعیت
بــازار ارز گفــت  12:روز پیــش رئیــس بانــک مرکــزی درباره
سیاســتهای ارزی جدید دولت در مجلس توضیح دادند که
نماینــدگان و رئیسمجلس نیز نــکات مهمی را بیــان کردند.
وی با بیان اینکه تعیین نــرخ 4200تومان بــرای دالر اقدام
کارشناســانه ای بود که موجب پایــان التهابات بازار ارز شــد،
افزود 85 :درصد واردات رســمی کشــور کاالهای واسطهای
اســت که تعیین نرخ 4200تومان بــرای ارز کمک میکند تا
واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند .کرباســیان با
بیاناینکهدرسیاستهایارزیدولتقیمتکاالهایاساسی
ت جدید ،ارز صادراتی به
ثابت میماند ،افزود  :در این سیاســ 
چرخه اقتصادی کشــور بازمیگردد .وی در خصوص ســوال
دوممبنیبر علتورودبانکهاوموسساتمالیبهبازارمسکن
کهموجبگرانیشدهاست،گفت:اینموضوعمربوطبهسال
 95بوده و اکنون موضوعیت ندارد .متاســفانه در ســالهای
گذشــته اموال بانکها به دلیل انتقال به بخش بنگاه داری از
دسترسسیستمبانکیخارجشده،ولیازطریقفروشاموال
غیرمرتبط بانکها این اموال به سیســتم بانکی بازمیگردد.
وی بیــان کــرد :در دولــت دوازدهم حدود ســه هــزار میلیارد
تومان از اموال بانکهای دولتی به فروش رفته که بنابر قانون
رفــع موانع تولید بایــد از امــوال بانکها مالیات گرفته شــود.
کرباسیانگفت:برخیبانکهایخصوصیاعالممیکنندکه
اموالدراختیارآنهابهدلیلضعفتضامینوامهاییاستکه
وصول نشده ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.
ســرانجام پس از اعــام قانع نشــدن نماینده ســوال کننده از
توضیحــات وزیر و به رای گذاشــته شــدن پاســخ کرباســیان،
نمایندگان مجلس نیز بــا ۱۰۹رای موافق ۴۸،رای مخالف و
 ۸رایممتنعازمجموع ۱۹۹نمایندهحاضراینتوضیحاترا
قانعکنندهتشخیصندادندونخستینکارتزردسالجدیدرا
برایدولتصادرکردند.

تلفن051 37009111 :

•• بازیکن استقالل فرمودند انتقام پرسپولیس را
از الهالل گرفتیم! خسته نباشی دالور! خداقوت
پهلوان! اگه حالشو داشتین از العین انتقام خودتونو
می گرفتین!
•• رهبر انقالب امسال را حمایت از کاالی ایرانی قرار
داد اما عده ای مامور نما با چوب الی چرخ کاسب
گذاشتن شروع به شکست این طرح کرده اند!
••متاسفانه هر وقــت رئیس جمهور در مکان های
مختلف سخنرانی می کند ،صدا و سیما ده ها جمله
مهم و عالی و استثنایی رئیس جمهور را در اخبار
سراسری نمی خواند و فقط سه جمله را که مطابق
میل خودش است می خواند ،در نتیجه صدها هزار و
میلیون ها نفر باید از طریق شبکه های خارجی ،کانال
ها و  ...بفهمند که رئیس جمهور چه چیزهایی گفته!
این درست نیست.
••خراسان عزیز اتفاقاتی مثل سقوط هواپیما و زلزله
کرمانشاه باعث نشود بابک زنجانی و همدستانش
فراموش شوند .مسئوالن هم متاسفانه سکوت اختیار
کرده اند و ظاهرا برایشان صرفه ندارد که این موضوع
را پیگیری کنند.
••چرا بیشتر مردم در قبال هدایای ارزشمند یا لطفی
که به آن ها می شود تشکر نمی کنند و گاهی فقط
میگن باشه یا عیبی نداره! همون طور که دلیلی نمی
بینن جواب سالم رو بدن و در پاسخ به خوش آمدگویی
دیگران فقط کمی سرشان رو تکون میدن! آیا ما دچار
مشکل برقراری ارتباط هستیم؟ آیا با لبخند سپاس
گزاری کردن کار پیچیده و سختیه؟ آیا پاسخ سالم
دیگران رو با سالم دادن دون شان شخصیت متکبر
ماست؟
••به دولت محترم تبریک میگم به خاطر قیمت گوسفند
زنده که یک شنبه در بازار دام هر کیلو  21هزار تومان
بود!
••چرا پزشکان در بیمارستان ها مریض رو ویزیت نمی
کنند و فقط یه ویزیت ساده و بی فایده می کنند و بعد
میگن بیا مطب؟ مگه از بیمارستان حقوق نمی گیرن؟
تا کی باید این مسائل در کشور باشد؟
••حاضرم با دلیل عقلی و به راحتی ثابت کنم تخفیف
فروشگاه های زنجیره ای و سایر فروشندگان کذب و
فریب و شگرد خاص جذب مشتری و فروش بیشتر و
سودآوری هنگفت است!
••از سازمان خصوصی سازی تقاضا می کنیم که هر
چه زودتر باقی مانده سود سهام عدالت کارگرهای
ساختمان و فصلی را به حساب شان واریز کنند.
••متعجبم که چرا راهنمایی و رانندگی فقط گیر دادن

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

به سرعت باال را بلد است! مگر چراغ های نامیزان،
بوق های غیراستاندارد و بی دلیل ،خواباندن خودرو،
نداشتن نور کافی ،شیشه های صد درصد دودی و الیی
کشیدن ها تخلف نیست؟
••دوستانی که نرخ تورم را  12درصد اعالم می کنند
کجا زندگی می کنند؟ مریخ؟ برادر عزیز اطرافت را
خوب نگاه کن.
••بازی بارسلون و سویل را می دیدم .اگه این فوتبال
است در ایــران اسم این بــازی بی شک توشله بازی
است.
••همان طور که قاطعانه با عوامل برج سلمان برخورد
می کنید با مفسدان اقتصادی هم برخورد قاطع داشته
باشید تا مثل خاوری نتوانند راحت با اختالس از کشور
فرار کنند و آبروی نظام را نزد مردم از بین ببرند.
••لطفا گزارشی از قیمت گوشت تهیه کنید .طبقه
ضعیف و حتی متوسط چه کار کنند؟
••ما چه محتوای فرهنگی به جوان ها دادیم که از آن ها
انتظار رفتار درست داریم؟
••امیدوارم در تعریف و تمجیدها از یکدیگر بت ساز و
بت تراش نشویم!
••جناب روحانی مشکل بیکاری را رفع کن .دهه  60و
 70پیر شدند! نوکری مردم طلب تو و دولت تو.
••مسافرم  5صبح سه شنبه پرواز دارم .مدارک الزم
را دادم چون گذرنامه کشور دیگر دارم و مجوز روادید
است برای دریافت ارز به بانک ملی ارائه کردم آن ها
از فروش ارز خودداری می کنند و می گویند روادید
ندارید .تکلیف بنده چیست؟ ریال کشورم را که نمی
توانم خرج کنم در بازار هم خرید ارز مقدور نیست پس
من مسافر چه کار کنم؟
•• از مدیرعامل پیام رسان سروش خواهشمند است
واحد پشتیبانی کاربران پیام رسانشان را پاسخ گو
کنند واز لحاظ کمی و کیفی ارتقا و بهبود ببخشند
چون متاسفانه واحد پشتیبانی کاربران پیام رسان
سروش در هیچ ساعت از شبانه روز پاسخ گوی تلفنی
و ایمیلی ندارد.
••پیرو گفته آقای قدوسی راجع به تجارت نمایندگان
مجلس این ها از قبل تاجر نبودند .با ورود به مجلس
و استفاده از رانت تاجر شده اند وگرنه هیچ تاجری
نماینده مجلس نمی شود.
••در حرف مردم دو مطلب را دیدم که شخصی از نوش
دارو برای برائت جویان از احمدی نژاد گفته و دیگری
افــراد را به نــان به نــرخ روز خــوردن متهم کــرده می
خواستم به این دو بزرگوار بگویم که افرادی در لشکر
امام علی (ع) و پیامبر (ص) کم نبودند که صف شکن

نمابر05137009129 :

دشمن بودند و در جایی با پیامبر و علی همراهی کردند
و بعدها در صف دشمنان آنان قرار گرفتند .تاریخ هم
خوارج را به خود دیده و هم افراد دیگر را .به گفته امام
علی (ع) قلب فالنی تا دیروز با ما بود وامروز جای دیگر
که او پاسخ گو خواهد بود.
•• چرا نمایندگان مجلس از اوضاع کشور مطلع نیستند
یا دنبال مسائل شخصی و گروهی اند؟ وزیر بهداشت
به مجلس فراخوانده می شود و به جای سوال درباره
طرح غیرکارشناسی و پرعارضه به اصطالح تحول
سالمت یا بدهی بیمه ها ،مشکالت و معضالت عدیده
دارو و درمان و بیمارستان ها و  ...از صافی دیالیز و ...
پرسیده می شود؟!
••ایــن که قــوه محترم قضاییه حکم و حد قانونی را
بدون جوگیر شدن رسانه ای اجرا می کند قابل تقدیر
است اما کاش صدا و سیما که بودجه میلیاردی بیت
المال را صرف آن می کند که فالن بازیگر سینما کی و
چگونه عاشق شده کمی هم صرف برنامه سازی برای
پیشگیری جرم می کرد تا اجرای صحیح قانون باعث
داغدارشدن هموطنانمان نمی شد!
•• هیچ کس نمی گه دختر بی حجاب با ایــن سر و
وضعش هرزگی رو رواج می ده و خیلی ها با دیدن این
گونه دختران و زنان ،آن ها را با زن خودشون مقایسه
می کنند و به ویژه مردان میان سال از زن خودشون
بیزار می شن با اونــا بدرفتاری می کنن و زناشونم
نفرین می کنن!
••چه طور می شه  6500خودرو یک جا وارد کشور
بشه بعد با رانت از گمرک خارج می شه بدون هیچ
مشکلی؟! بعد آقایان مسئول دم از مبارزه با کاالهای
قاچاق و تقویت تولید ملی می زنن! مفاسد اقتصادی
بیخ گوش مسئوالن است هرکاری می کنن اون وقت
به مردم وعده و وعید می دن که اشتغالزایی می کنیم و
با مفاسد هم برخورد می شه.
•• اگر صحبت های دلسوزانه کریمی قدوسی درباره
اوصاف و احوال مجلس درست باشد چگونه امام زمان
(عج) از مسئوالن به ویژه رئیس مجلس و نمایندگی
راضــی خواهد شــد؟ آن هم با ایــن مــردم جــان فــدا و
شهیدان عزیز.
••لطفا صدای ما را به گوش رئیس جمهور برسانید.
تکلیف سهام داران پدیده را چه کسی باید روشن کند؟
چطور باید حرفمان را به شما برسانیم؟
••وقتی افراد به صورت کیلویی و فقط به خاطر این که
اسم شان در یک لیست هست وارد شورای شهر می
شوند نتیجه اش می شود همین که می بینیم و نمی
توانند یک شهردار برای پایتخت انتخاب کنند.
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روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

09333816749

@ Khorasannewspaper

تکذیب دستمزد کهکشانی «نقی» و جام جهانی با «جناب خان»!

13.9

استندآپ سانسوری مقابل چشمان رئیس!
مهران غفوریان در مراسم
اعالمبرترینهایجشنواره
«سین سیما» که از شبکه
سه به صــورت زنــده پخش
شــد ،در خصوص موضوع
«سانسور در تلویزیون» استندآپ کمدی اجرا کرد.
سانسورهای روی اعصاب مسابقات والیبال،
سانسور بخشهایی از سریال پایتخت و ...مواردی
بود که غفوریان در استندآپش به آنها اشاره کرد.
ویدئوی این استندآپ در فضای مجازی مورد توجه
کاربران قرار گرفت .کاربری در این باره نوشت:
«خوبهمدیرانسیماخودشونمیخندنومیدونن
چقدر رو اعصاب مردمن با سانسوراشون ».و کاربر
دیگری نوشت« :پدیده سانسور در تلویزیون همه
کشورهای دنیا هست .فقط ما گاهی شورشو در
میاریم».

8.3

اقدام مریال زارعی برابر گروه چینی
مریال زارعی هنرمند
کشورمان در جشنواره
جهانی فیلم فجر وقتی با
مرد چینی یکی از گروهها
رو به رو شد که قصد داشت
با وی دست بدهد ،خودش را عقب کشید و ضمن
پوزش از مرد چینی به او فهماند که از دست دادن
با او معذور است .کاربری در فضای مجازی در این
خصوص نوشت« :چقدر خوبه که بین سلبریتیها
هنوز یکی هست که اعتقاداتشو بعد از شهرت از
دستنداده».وکاربردیگرینوشت«:مریالزارعی
هنرپیشهمردمیوخاکیاست.امابهنظرممیشد
جوردیگریهمواکنشنشانداد».

16.6

جام جهانی با طعم جناب خان
خبرجلسهرئیسفدراسیونفوتبالبامحمدبحرانی،
صداپیشه عروسک محبوب تلویزیون ،جناب خان
موجب شد تا کاربران فضای مجازی به این مسئله
واکنش نشان دهند .قرار است جناب خان از سوی
فدراسیون فوتبال به جام جهانی اعزام شود .کاربری
در این باره نوشت« :چه جام جهانی در پیش داریم.
فکرشروبکنهرشبجنابخانازفضایجامجهانی
واسهخندوانهآیتممیفرسته».وکاربردیگرینوشت:
«از سوی تلویزیون اعالم میشود امسال گزارشگری
به جام جهانی اعزام نمیشود ،بعد آقایان یک بازیگر و
هنرمندرابهروسیهمیفرستند.واقعاعجیباست».

73.2
68.1

111.7

درخواست عجیب افتخاری روی آنتن زنده!
علیرضاافتخاری،خوانندهکهنهکاروخوشصدادر
جشنواره «سین سیما» و روی آنتن زنده تلویزیون از
معاونتصدایسازمانصداوسیماخواستتااجازه
دهد برای یک بار خانم دکتر افتخاری (دخترش)
در رادیو صحبت کند .او گفت« :این آرزوی دختر
من است ».کاربری درباره این درخواست نوشت:
«چقدرلووس.واقعازشته.رویآنتنزندهتلویزیون
چنیندرخواستیمیکنه».وکاربردیگرینوشت:
«الهی .به نظرم این درخواست کامال یک التماس
پدرانه بود برای برآورده شدن آرزوی دخترش .به
نظرمنخیلیهمقشنگبود».

اعزام بانوان آهنین به مسابقات آسیایی
نخستین گروه از بانوان وزنهبردار کشورمان برای
شرکت در مسابقات آسیایی اعزام شدند .بانوان
جوان و نوجوان وزنه بردار با اعزام به این مسابقات
در فضای مجازی توجهها را به خود جلب کردند.
اگرچه اعزام این ورزشکاران خیلی بیسر و صدا
اتفاق افتاد اما در شبکههای اجتماعی ،کاربران
حسابی برای آنها آرزوی موفقیت کردند .کاربری
نوشت«:مطمئنمبانوانایرانیتواناییدرخششدر
عرصههایبینالمللیورزشرودارن.کاشبیشتر
به اونها بها بدیم ».و کاربری هم مدعی شد« :هیچ
انسانعاقلیباحضورزندرعرصهاجتماعمخالف
نیست ،ولی کاری که با روحیات و جنسیت زن در
تضادههمکارعقالنینیست».

تکذیب دســتــمــزد یــک میلیارد و 800
میلیونی نقی در «پایتخت»!
انتشارنامهحقالزحمهبازیگرانسریالپایتختدر
حالیروزگذشتهدرفضایمجازیصورتگرفتکه
خیلیزودتوسطروابطعمومیسازماناوجتکذیب
شد.براساساینلیستجعلی تنابندهبازیگرنقش
«نقی»بادریافتمبلغیکمیلیاردوهشتصدمیلیون
تومانگرانترینبازیگروبهرامافشاریبازیگرنقش
«بهتاش» با  380میلیون تومان در میان بازیگران
اصلیفیلمارزانترینبازیگربودند.کاربرینوشت:
«پرداختچنیندستمزدیاگرچهکمینامتعارف
است اما در برابر شادی که عوامل این سریال به
خانههای مردم آوردند ،واقعا میارزد ».و کاربری
نوشت « :از اعداد این لیست کامال مشخص بود که
اینبرگهجعلیاست.بااینرقمهامیتوانستندآل
پاچینورابیاورند!»
CMYK

