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بدحجابی و نیروی انتظامی
چند روزی از پخش ویدئوی برخورد نامناســب و خشــن مامور گشت ارشاد نیروی
انتظامیبایکیازهنجارشکنانبدحجابدرفضایمجازیمیگذردواکنونشاید
با فاصله گرفتن از هیجانات پیش آمده پس از آن ماجرا بتوان با دقت بیشتری ابعاد
گوناگوناینمسئلهراموردبررسیقرارداد.
 – 1گرچه آن چه در فضای مجازی پخش شــده تنها قسمتی از ماجراست اما به هر
صورت برخورد غیرکارشناســی ،غیرحرفه ای و خشــن مامور در جریان آن اتفاق،
محکوم اســت و حتما باید در مراجع ذی صالح پیگیری و مجازات متناسب با خطا
تعیینودراسرعوقتاجراییونتیجهپیگیریونوعمجازاتازطریقرسانههاشفاف
وعلنیبهاطالعمردمرساندهشودتاهمبرزخموجریحهواردشدهبرافکارعمومی
مرهمیگذاشتهشودوهمتمامیماموراندرانجاموظایفپاراازحیطهاختیارقانونی
خودفراترنگذارندودقتالزمدرانجامماموریتراسرلوحهکارخودقراردهندوهم
خطاییکماموربهپایهمهخدمتگزارانمردمدرنیرویانتظامینوشتهنشودو
همخوراکتبلیغاتیبرایرسانههایبیگانهمهیانشود.
– 2اگرقراراستنیرویانتظامیدرکناردیگروظایفمهمخودازجملهتامینامنیت
شهروندان،نظارتبراجرایقوانین،برخوردجدیوقاطعباسارقانوخالفکاران
و مجرمان و  ...همچنان در قالب گشت ارشاد وظیفه «ارشــاد» و برخورد مناسب و
اصالحگرایانهباموضوع«بدحجابی»و«بیحجابی»کهدیگرازحدمشکلومعضل
گذشتهوبهیکجریاننامناسبعرصهفرهنگیتبدیلشدهرابرعهدهداشتهباشد
بهطورقطعالزماستافرادماموردراینخدمتازتوانمندیوویژگیهایضروری
برایایفایاینمسئولیتسنگینبرخوردارباشندوقطعاحوصلهوسعهصدرفراوان،
بهجایخریدنمشکالتعدیدهناشیازچنینمسئولیتی،دانشکافی،مدیریت
گفتار و رفتــار و تخصص در این حــوزه از جمله ضرورت های خدمــت در این عرصه
فرهنگیبسیارحساساست.
گرچه بر این باورم که به دالیل گوناگون از جمله مســئولیت های متنوع و گسترده
نیروی انتظامی ،بار این مسئولیت را می توان از شانه نیروی انتظامی برداشت و در
صورتلزوماینمهمرابرعهدهیکنهادیاسازمانفرهنگیتحتنظارتقوهقضاییه
و با نیروی کامال کارشناسی و حرفه ای و برگزیده و تربیت شده برای خدمت در این
عرصهگذاشت.
 – 3در ماجرای تلخ بدحجابی هایی که حاال به یک ناهنجــاری جدی و آزاردهنده
تبدیلشدهحتماآموزشوپرورش،دانشگاهها،رسانهها،حوزههایعلمیه،نهادها
ودستگاههایفرهنگی،خانوادهها،ائمهجمعهوجماعات،علماو...هریکبهنسبت
قصورهاوتقصیرهاییکهداشتهودارندکهاوضاعچنینشدهاستکهاینقصورهاو
تقصیرهاآنقدرجدیبودهوهستکهحاکمیترامجبورکردهبرایکنترلوشاید
مهاراینناهنجاری،ارشادوتذکروبرخوردازطریقگشتارشادرادردستورکارخود
قراردهدومتاسفانهدراجرایاینماموریتهزینههایفراوانیبرنیرویانتظامیبار
شدهازجملهاینکهدرمیانهزارانبرخوردمناسبوکارشناسی،اشتباهغیرقابل
توجیه و خطای یک مامور خاطی توســط عده ای به مجموعه این نیرو تعمیم داده و
چهرهنیرویانتظامی«سیاه»«،خشن»وناکارآمدجلوهدادهمیشودکهاینظلمی
بزرگبهاینمجموعهحافظامنیتدراقصینقاطکشورومرزهایایرانعزیزاست.
مجموعهونیروییکهتنهادرراهمقابلهومبارزهباقاچاقچیانموادمخدرواشرارحدود
چهار هزار شــهید تقدیم کرده ،در جریان اغتشاش های بهمن سال گذشته بسیار
خوب عمل کرد ،در جریان منتسب به دراویش در تهران در نهایت مظلومیت چهار
شهید داد و همین چند روز پیش نیز در مقابله با اشرار مهاجم از مرز میرجاوه چهار
فرزندبرومندایرانجانفدایدینومیهنوحراستازمرزهاوامنیتکشورعزیزمان
شــدند .پس قطعا تعمیم دادن خطای فاحش یک مامور گشــت ارشاد به مجموعه
نیرویانتظامی،ظلمیبزرگبهاینفرزندانرشیدملتاست.
نکته مهم دیگر این که تضعیف و ســیاه نشــان دادن چهره نیروی انتظامی و تعمیم
خطای برخی ماموران خاطی بــه مجموعه این نیرو عالوه بر خدشــه وارد کردن به
ایننیروییکهبهنوعی«ویترینامنیت»کشورونظاممحسوبمیشودمیتواندبر
«انگیزهخدمت»اینمجموعهاثرگذارتاثیرمنفیبگذاردوقطعاروشناستکهاین
چنیناتفاقیبههیچعنوانبهنفعمردموکشورنخواهدبود.
– 4ذکرایننکته اساسینیزالزماستکه اگرهمهتذکراتلسانیوحرفهایبهفرد
خاطیبهثمرننشستوحتیخطاکاریامجرماقدامبهتوهینیاضربوشتممامور
پلیس کرد وظیفه پلیس چیســت؟ در چنین حالتی آیا جز برخــورد قاطع منجر به
تمکینشخصخاطیوظیفهایبرایپلیسمتصوراست؟
البتهبرایاثباتعملبهوظیفهپلیسمجهزشدنمامورانبهتجهیزاتثبتکننده
ازجملهدوربینمیتواندازبروزشائبههامبنیبرغیرحرفهایعملکردنپلیسدر
مقابلخاطیانجلوگیریکند.
 – 5بدحجابی ها ،بی حجابی ها ،حرمت شکنی هاُ ،منکر شدن حجاب که یکی
از ضروریات تمامی ادیان الهی و به ُســخره گرفتن این امر مهم وجدانی و مصرح
در قــرآن و روایات متعــدد ،متاســفانه در رفتار برخی افــراد ،عادی شــده و البته
خطرناک تــر از بروز این رفتــار ،نوع نگاه به حجــاب و تفکر دربــاره این ضرورت و
تقســیم ناصواب و غیرعالمانه این واجب عقالنی ،شــرعی ،فطری و انســانی به
«اجباری» و «اختیاری» و مســائلی از این قبیل اســت که شوربختانه حتی توسط
برخی گویندگان و نویسندگان و حتی معدود «عمامه بر سرها» ترویج می شود.
 – 6بیان بد و نادرســت ،برخورد غیرکارشناسی ،اســتفاده از تعابیر زشت و دفع
کننده درباره بدحجابی ،برخورد تند و خشــن با بدحجابان و همه را به یک چوب
راندن به جای استفاده از زبان نرم و رفتار ارشــادگرایانه و جذب حداکثری همه
اقشار و آحاد مردم با گرایش ها و سلیقه ها  ،ظاهرهای گوناگون و نبود یک برنامه
منســجم و اقناع گرایانه و «مردم محــور» نیز از جمله عوامل گســترش پدیده نابه
هنجار بی حجابی است.
 – 7تفاوت نوع گفتار و رفتار برخی از ما با ناهنجــاری بی حجابی و همه را به یک
چوب راندن کجا و نوع نگاه رهبر فرزانه انقالب کجا؟! ایشان در یکی از دیدارهای
عمومی با مردم و مسئوالن خراسان شمالی و در جریان استقبال مردم در این سفر
درباره بدحجابی و ظاهر برخی و نوع برخورد سخنانی بیان کردند که دیدن کلیپ
این سخنان برای همه می تواند درس آموز باشد .
خالصه و مضمون گفتار رهبری این بود :دیدید این مردمی که آمدند خب عده ای
هم از خانم ها که به آن ها در عرف معمول بدحجاب می گویند خب اشک هم می
ریختند دل متعلق به این جبهه است دل بسته به این اهداف هستند .آیا این ها را
رد کنیم،آیا مصلحت است  ،حق است؟ خب نقصی هم دارند مگر ما نقص نداریم،
نقص آن ها ظاهر است نقص های حقیر باطنی و دیده نمی شود.
گفتا شیخ من آن چه گفتی هستم آیا تو آن چنان که می نمایی هستی؟! رهبری
خطاببهمسئوالنادامهدادند:خبممکناستبرخیظاهرزنندهایهمداشته
باشند  ،بله نهی از منکر هم باید بکنیم اما با زبان خوب نه با ایجاد نفرت!
 – 8تناقض های گفتاری دربــاره حجاب با آن چه برخی از فیلم ها و ســریال ها و
برنامه های سیمای جمهوری اسالمی به نمایش گذاشته می شود نیز محل تأمل
است .به تصویر کشیدن و نمایش چهره های بدحجاب و آرایش کرده در هنگامه
انتخابات و برخی مناسبات نیز از نظر تلویزیون توجیه خاص خود را دارد!
 – 9همچنیــن برخی معتقدنــد نمی توان تاثیــر اختالس هــا ،دروغ گویی ها،
اطاله دادرسی ،اطالع رســانی دیرهنگام درباره محاکمه و مجازات متخلفان
به خصوص دانه درشــت های مفاســد اقتصادی و همچنین ناکارآمدی برخی
دستگاه ها و ســازمان ها را در کاهش حساســیت برخی از مردم به مسئله مهم
حجاب موثــر ندانســت .همچنین چنــدان بیراه نیســت که بگوییم مشــکالت
عدیده اقتصادی و معیشــتی  ،بیکاری جوانــان ،رکود و گرانــی نیز در کاهش
حساسیت های الزم فرهنگی و دینی از جمله حجاب در بخش هایی از جامعه
موثر بوده و هست.
با این اوصاف هرچند دیر است اما باید در باالدست احیای واقعی امر به معروف و
نهی از منکر و ترویج و فرهنگ سازی «تذکر لسانی وظیفه همگانی» و لزوم برخورد
ارشادی و قانونی با انواع فسادهای اقتصادی ،سیاســی ،اجتماعی و همچنین
هنجارشــکنی های عامدانه ،برنامه ای کامال کارشناسی شده ،قابل اجرا و موثر
در مجموعه حاکمیت توســط حوزه و دانشــگاه و با اســتفاده از نظر کارشناسان
خبره و دلسوز و همه صاحبان رای تدوین و اجرا شود تا ناهنجاری ها و آسیب های
اجتماعی مهار شود .به امید آن روز.
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بدرقه با شکوه مرحوم آیت ا ...مهمان نواز دربجنورد
بهروز -مســجد انقــاب بجنــورد ،دیروز شــاهد
حضور مردمی بود که با پــای دل آمده بودند؛ پیر و
جوان ،زن و مرد همه در خیل جمعیت عزادار دیده
میشدند.مردانعصابهدستیکهروزگاریهمراه
و همدل مرحوم آیت ا« ...حبیب ا ...مهمان نواز»،
نمایندهمردمخراسانشمالیدرمجلسخبرگان
رهبریوامامجمعهسابقومحبوببجنوردبودند،
آنهاییکهدردورانانقالب،تأسیسحوزهعلمیه
بجنورد و در زمانی که چراغ تأسیس استان از خانه
این پیر فرزانه روشن شد دل به او دادند ،همدوش
و همگام تالش کردند ،مبــارزه کردند تا این خطه،
خراســان شــمالی شــد و آن هایی که کوله باری از
خاطره از آیــت ا ...بر دوش داشــتند؛ خاطراتی که
 40سالدردلشانبود،آمدندتابرایآخرینباربا
یار دیرین خود وداع کنند .مردم همه بودند؛ شیعه
و سنی ،همراهان و همشهری ها ،دوستان قدیمی
و جدید ،علمای شــیعه و اهل ســنت ،مســئوالن و
مدیران کل گذشته و امروز .شــهر تمام قد به پاس
ارج نهــادن و رهســپار کــردن عالمی که ســال ها
برای مردم خراســان شــمالی تالش کرده و امروز
در دل های شــان زنــده بود ایســتاد .مــردم آمدند
تا از مســجد انقالب ،پیکر آیت ا« ...مهمــان نواز»؛
امام جمعه ای را که سال ها در این مسجد به اقامه
نماز جمعه می ایستاد ،به ســوی آرامگاه ابدی اش
بدرقه کنند .از مسجد تا مصلی؛ دو مکان مقدسی
که عمری جایگاه خدمت آیــت ا ...مهمان نواز بود
پیکری در میان مردم تشــییع می شــد که همیشه
خودراخادمایندومکانمیدانست .حضوربرخی
استانداران و مدیران کل اسبق خراسان شمالی،
همچنین آیت ا ...شــاهرودی و آیــت ا ...عالمی از
اعضای مجلــس خبرگان رهبری بــه نمایندگی از

این مجلس از جلوه های ویژه آیین تشییع پیکر این
عالمربانیبودواینگونههمگاندرمقابلمصالی
امام خمینی (ره) پــس از اقامه نماز بــه امامت آیت
ا...یعقوبی،نمایندهولیفقیهدراستان،بانماینده
خوددرمجلسخبرگانرهبریوداعکردند.حضور
معنویمردمآنچنانپرازاحساسبودکهنماینده
ولی فقیه در استان در پایان مراسم از عموم مردم و
شرکت کنندگان در این مراســم تقدیر و از آیت ا...
مهمان نواز به عنوان مجاهدی یاد کرد که نام و یاد
او و تاثیری که در توسعه اســتان داشت همیشه در
تاریخ این مرز و بوم ثبت خواهد شــد .پیکر مرحوم
آیــتا ...مهماننــواز ،یــار دیریــن انقــاب و چهره
برجسته اســتان پس از تشــییع ،در بقعه امامزاده
ســید عباس(ع) در معصومزاده بجنــورد به خاک
سپردهشد.اینعالممجاهدکه 32سالامامجمعه
بجنوردبودازمحضراستادانیهمچونمیرزاجواد
آقاتهرانی(ره)کسبفیضکردوباحکمامامراحل
تاسال،1391امامتجمعهمرکز خراسانشمالی
را برعهده داشــت .چهــار دوره نمایندگی مجلس
خبرگان رهبــری نیــز در کارنامه مرحــوم آیت ا...
مهماننوازدیدهمیشود.مقاماتوشخصیتهای
کشــوری از جملــه رئیس جمهــور ،تولیت آســتان
قدس رضوی ،رئیس مجلس خبرگان ،رئیس قوه
قضاییهووزیرفرهنگوارشاداسالمیدرپیامهای
جداگانهایرحلت آیتا...مهماننوازرابهخانواده
وی و مردم خراســان شمالی تســلیت گفتند .آیت
ا ...مهمان نواز از جمله شــخصیتهای برجســته
و تاثیرگــذار در بین مردم خراســان شــمالی بود و
در مبــارزات قبل از پیروزی انقالب نقش اساســی
در هدایت مردم خراســان به ویژه بجنورد داشــت.
روحششادویادشگرامیباد.

سخنگوی ناجا :تبلیغات مسمومکننده ،ماموران پلیس را از
انجام وظایف باز نمیدارد
ســخنگوی نیروی انتظامــی با تاکید بــر این که
ماموریت های پلیســی تعطیلیبردار و موسمی
و فصلی نیســتند ،گفت :هیچ فضــای تبلیغاتی
مسموم کننده ای نمی تواند ماموران را از تالش
برای برقراری امنیــت مردم و صیانــت از جان،
مال و ناموس آن ها و انجام وظیفــه بازدارد .به
گزارش ایســنا ،ســردار منتظرالمهدی افزود:
قوام و پویایی هر جامعه ،کشور و ملتی به رعایت
هنجارها و قوانین آن جامعه توسط تک تک مردم
و البته در سایه امنیت جاری در آن بستگی دارد.
وی ادامه داد :نباید یادمان بــرود هرآن گاه که
اقتدار پلیس کشوری شکسته شود دیگر سنگ

روی ســنگ بند نخواهد شــد و این تنهــا پلیس
نیســت که متضــرر می شــود بلکه همــه مردم و
کشور دستخوش آسیب خواهند شد .وی با طرح
این پرســش که در کجای دنیا در مقابل فرامین
پلیس مقاومت میشــود ،گفــت :در همه جای
دنیا ،دســتور پلیس الزم االجراســت و تخلف و
سرپیچی از آن جرم و مستوجب مجازات است.
در کشور ما هم ،اساس ًا هر گونه توهین و مقاومت
در مواجهه با پلیس پذیرفته نیست و حتم ًا پیگرد
قانونی دارد ،به کســی اجــازه نخواهیم داد که
تالشهــا و خدمــات شــبانهروزی پلیــس را زیر
سوال ببرد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• ازروزنامهخراسانکمالتشکررادارمکهحرفمردمرا
بهگوشمسئوالنمیرساندکاشآنهاپیگیریکنند!
••حقفنیبرایآندوسهخطیاستکهپشتداروهامی
کشند؟ کار سخت و طاقت فرسایی است و اگر قطع شود
ظلمبزرگیبهداروخانههامیشود.خداراخوشنباشد!
••مطلبی که در ستون نیش و نوش با عنوان شبیه یک
طنزتلخچاپشدحرفدلمامردمبودکهبایدمسئوالن
در اداره ها با متخلفان برخورد شدید داشته باشند تا به
کسیظلمنشود.
••هزینه های پزشکی نظیر پزشک قلب و مغز و آزمایش
های دوره ای و دیه ،مهریه ،هزینه وکال ،هزینه دادگاه و
قسطبانکو...رابایدپرداختکنمآنهمبابیمهبیکاری
دریافتی تا دو ماه دیگر به مبلغ یک میلیون و  400هزار
تومان؟منبایدچهکارکنم؟
••از روزنامه خراسان برای پیگیری صفر تا صد مرتضوی
ممنون و متشکریم .شــایــد مرهمی بــاشــد بــر زخم
زجرکشیدگانکهریزک.
••چــرا حــد و مــجــازات اســامــی ب ــرای خــودروســازان
انحصارطلبی که با احتکار قصد افزایش قیمت دارند
اجرانمیشود؟
••خداراشکرکهتیمپدیدهخراساندرلیگبرترابقاشد!
••می خوای یک ساله میلیونر بشی داروخانه بزن ،حق
فنی بگیر ،داروبــســاز ،مبلغ نسخه را هم هرچی دلت
خواستبگوو...مردمهمکهداغبیماریروسرشونه!
••ضمن تقدیر از معلمان بزرگوار به مناسبت روز معلم
متاسفانه در برخی مدارس افرادی از اولیا در کانال های
تلگرامی مدارس باارسال شماره کارت بانکی خواهان
مشارکتسایراولیادرتهیهکادوبرایروزمعلممیشوند
که به نظر منطقی نیست چرا که هر پدر و مادری وظیفه
خود می داند اگر هم شده در روز معلم حتی با یک شاخه
گلازمعلمانعزیزتشکرکند.
••واقعابهعنوانیکداروسازمتاسفمتیتریبهاینشکل
می زنید و دانش پور هم به حیثیت داروســاز توهین می
کند!یکبارپرسیدیمبابتایننوشتههاچقدرحقوقمی
گیرید؟!کمیبامطالعهتیتربزنید.
•• به قول سهراب سپهری؛ چشم ها را باید ُشست آقای
روحانیراجوردیگربایددید!
••لطفا وضعیت الیحه حمایت از حقوق معلوالن را پیگیر
باشید.فکرکنمبهتاریخپیوستوفقطشعارشماند.
•• انشاءا...عملکردمرتضویهادرسعبرتیباشدبرای
دیگران.بهقولقدیمیهاتقاصدرهمیندنیاستوبس.
آقای مرتضوی برو خدا را شکر کن که بالی دیگری سرت
نیاوردند .یک لحظه همان جایی که هستی خودت را
بگذارجایپدرانومادرانیکهآنهاراداغدیدهکردی.

پیامك2000999 :

بحث زنگنه و کریمی قدوسی درباره جایگاه های سوخت
و باشگاه «نفت و نیرو»
محمداکبــری  -وزیــر نفت بــا ارائــه توضیحات
دربــاره موضــوع تســلط فامیل هــای ثــروت و
قدرت و باشــگاه نفتــی در بخــش خصوصی در
جریان برندســازی جایگاه های عرضه سوخت،
نماینــدگان را قانع کــرد .به گزارش خراســان،
بیــژن نامــدار زنگنــه کــه بــرای ارائــه پاســخ به
ســوال جــواد کریمی قدوســی نماینده مشــهد
بــه مجلــس فراخوانده شــده بــود ،روز گذشــته
توضیحاتی درباره "تســلط فامیل هــای ثروت و
قدرت و باشــگاه نفتــی در بخــش خصوصی در
جریان برندســازی جایگاه های عرضه سوخت"
در صحــن مجلس ارائه کــرد که از نظــر اکثریت
نمایندگان مجلس قانع کننده بود .وی با اشاره
به بخشــی از اظهــارات نماینــده ســوال کننده
بیان کــرد :ایــن کــه می گوینــد قبــل از انقالب
وزارت نفــت انگلیســی ترین وزارتخانــه مــا بود
باید بگویم وزارت نفت در ســال  1358تشکیل
شده است .زنگنه درباره این که چرا معتقد است
خام فروشــی نفت موجــب ارتقــای امنیت ملی
می شــود ،اظهار کرد :من مجری سیاست های
نظــام هســتم و خــود سیاســت گذار نیســتم.
وی تاکید کرد :من یک عمر با آبرومندی در این
کشــور کار کردم تنها چیزی هم که خــدا به من
داده اســت آبرو اســت و برای آن هم می ایستم و
مقاومت می کنم ،نمی شــود کسی به من بگوید
تو کار سری می کنی و کارت خالف امنیت ملی
است و اگر نظرتان بر این است وا ...این خیانت
اســت و این جنایت در حق کشــور اســت به نظر
شــما اگر کســی می خواهد کار خالف کند می
رود موسســه تاســیس می کنــد ،روش های آن
معلوم اســت ،بحث من این است و حتی آن را در

رأی اعتمــاد خود مجدد گفتم ،اشــکال ندارد با
هم مخالف باشــیم اما از هم متنفر نباشیم.چرا
باید آن قدر درباره بنده ســوءظن وجود داشــته
باشد ،شما چرا به این میزان به وزیر خود سوءظن
دارید و می گویید کار سری انجام می دهی ،اگر
کار سری قانونی انجام می دهم که این اشکالی
ندارد ولی اگر منظورتان غیرقانونی است رسما
خیانتــکار و جانی هســتم و نباید در این مســند
بمانم و اگر هم این گونه نیست تنها به من توهین
نمی شــود به  290نماینده دیگر نیز توهین می
شــود .همچنین در این جلســه ،نماینــده مردم
مشــهد در مجلــس گفت :شــکل قراردادهــای
برندسازی درست نیست.
شــیوه ایــن قراردادها طوری اســت کــه موجب
رهــا کــردن کار توســط جایــگاه داران و فروش
جایگاه توسط آن ها می شود .به گزارش ایسنا،
جواد کریمی قدوســی ادامــه داد :نگرانی بنده
از موقعیتــی اســت کــه باشــگاه اندیشــه ورزان
نفــت و نیــرو در ســاختار نفــت و گاز دارد.
انتقال بسیاری از ظرفیتهای صنعت نفت و گاز
به این باشگاه و دست درازی کردن جلوی آن را
قبول ندارند.
باشــگاه نفت و نیرو در حالی تشــکیل شــده که
مدیران دولتهای گذشته و فعلی به وزارت نفت
در ســایه تبدیل شده است ،این باشــگاه وزیران
نفت را اداره می کند .کریمی قدوسی در بخش
دیگری از سخنانش با انتقاد به مدل قراردادهای
برندســازی ،گفت :این شــیوه قــرارداد موجب
رهــا کــردن کار توســط جایــگاه داران و فروش
جایگاه شان می شــود ،به این قراردادها اشکال
بسیاری وارد است.

تلگرام09033337010:

••متاسفانهشاهدسیگارکشیدنپسربچههایکوچکو
کمسنوسالدرجامعهوخیابانهستیم!
••نانوایی ها  10گرم کنجد به سنگک می زنند 1000
توماندریافتمیکنندبعدنانوایانمحترمازبیرونقیو
رکودشکایتدارندوناراضیهستند!
••قیمتگوشتقرمزسربهفلککشیده.آیادولتیهایی
کهدرراساینکارهستندنبایدجوابگوباشند؟
••چرابهبازنشستگانفرهنگیتوجهینمیشود؟واقعا
پیشفرزندانشرمندهایم،نداریمکههزینههایزندگی
آبرومندرابپردازیم!
••چراهزینهزندگیبرایمردمبسیارگرانشدهاست؟
••از روزنامه وزین خراسان بابت پیگیری های مجدانه
برایاجرایحکمآقایمرتضویقدردانیمیکنم.واقعا
رسالت روزنامه نگاری خود را به درستی انجام دادید.
خراسان از معدود پیگیران جدی این قضیه بود .دست
مریزاد.
••پاشنه آشیل کشور امــروز ضعف مدیریت در اقتصاد
کشوراست.
••بایدبینمردمبهویژهافرادمتعهدایجادانگیزهکرد.اگر
به فردایی بهتر و صدور انقالب می اندیشیم آموزش زبان
های مختلف اولین قدم است .همه باید خود را مسئول
یادگیریوایجادانگیزهبرایجوانانبدانیم.
••وعــده افزایش حقوق بازنشستگان درمــاه فروردین
تحقق نیافت ولی اقالم خوراکی و بهداشتی  30درصد
افزایشیافت.اگرآقاینوبختبگویدماستسفیداست
دیگرباورنداریم.
•• چه خوب بود مرتضوی در کهریزک زندانی می شد نه
دراوینپیشرفقا!
••خراسان عزیز از شما کمال تشکر را داریم که موضوع
مرتضویراتادستگیریاشپیگیربودیدوتماممراحلرا
بازحمتزیادبهاطالعمردمرساندید.شمابااینزحمت
هایتاننشانمیدهیدکههمبیطرفوهمیاورمظلومان
هستید.خداقوت،پایندهباشید.
•• ماموران عزیز نیروی انتظامی هیچ گاه در برابر اوباش
چه زن ،چه مرد عقب نشینی نکنند .باید ریشه اراذل
خشکاندهشود.
••با توجه به این که شرط ماندگاری مردم در روستاها
اشتغالوشرطاولیهوزیربناییبرایاشتغالآباست،از
مسئوالناستانوشهرستانقاینانتظاراستاینقدربی
دلیلوسریعمکانهایبرداشتآبکشاورزیوباغداران
را به بهانه نبود آب تسخیر نکنند چرا که این کار سبب
حاشیه نشینی و تخلیه روستاها و معضالت اجتماعی
می شود .بدون آب ایجاد شغل و جلوگیری از مهاجرت
غیرممکن است .منطقی نیست نسل فعلی به بهانه نگه

نمابر05137009129 :

داشت آب برای نسل آینده فدا شود .منطقی نیست این
همهدرختانزرشککهثمرهیکعمرتالشاستبهدلیل
کمآبینابودشود.
••نیروی انتظامی دلسوز ملت اســت .از قاطعیت اش
در برخورد با بدحجابی و بی حجابی که سوغات غرب و
بیگانگاناست،قاطعانهحمایتمیکنیم.
••در پاسخ فرد محترمی که نوشته بودند با دلیل عقلی
ثابت می کنم که تخفیف فروشگاه های زنجیره ای کذب
است ،می خواستم بگم گفته ایشان صحیح است چون
بهمنهمثابتشدهولیکارینمیشهکردمتاسفانه!
••چرابرخیدانشجویاندرامتحاناتتقلبمیکنندوبا
تقلبنمراتدرسیشانراکسبمیکنندوبهآنافتخار
میکنند؟
••بدون موضوع «زخم بستر» رو که خوندم آه از نهادم
برخاست! واقعا تا حاال چند بار از خدماتی که به این
دالوران صبور داده اند (در شعار و نه عمل) با خود گفتیم
کههمهچیزبرایاینخانوادههاستوغرزدیم.حاالمی
فهمیمباپولدستمزدیکفصلفالنمربییابازیگرچند
نفرازاینمردهاازدرد رهامیشوند،اماکودلسوز؟
••برای خودرو خالفی گرفتم .جریمه صدهزار تومانی
عبورازچراغقرمزدرحالیکهآنجاچراغراهنماییوجود
نداشت.برایاعتراضبهراهنماییورانندگیرفتموبرگه
اعتراضپرکردمولیهیچتاثیرینداشت.چرا؟
••وقتی خانم مشاور روسری با مارک خارجی سرش می
کنددیگرحرفیبرایگفتنباقینمیماند.
•• یعنیهیچکسپیدانمیشهکهازاحمدینژاددفاعکنه
یااگههستشماچاپنمیکنید؟
•• آیا احضار به دادگاه فرهنگ و رسانه برای فردی که به
مقدسات توهین کرده کافی است؟ در کشور ما مجازات
قاچاقموادمخدردربعضیموارداعداماستآیاجرمسب
اهلبیت(ع)کمترازآناست؟
••کسانیکهباخودروهایمدلباالدرخیابانهاباسرعت
میروندلطفاکمیهمپیادهرویکنندآنوقتازخجالت
کمی آرام تر می روند! لطفا با دقت پیاده روها را ببینید تا
دستازتکبربردارید!
••لطفاازمشکالتپدیدهبنویسید.زندگیماداردپاشیده
میشود.
••مگهاخبارشبکهاستانیفقطیکبینندهدارهکهخانم
نعمتیان اخبارگو همیشه میگه بیننده عزیز؟! باید جمع
ببندهوبگه«بینندگانعزیز».خیلیحرصمیخورم.
••ممنون از صفحه جــدول و سرگرمی که بسیار عالی
است.لطفکنیدجدولسودکو 60دقیقهایهمبذارید
یامثال 40،20دقیقهای.
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سکانس واقعی «پایتخت» در یمن و پیشنهاد «اسکندر»ی رشیدپور!

233.7

سکانسپایتختیکهدریمنبهواقعیتپیوست!
انتشارویدئویکودکیمنی
که بر سر جسد پدرش گریه
میکند و حاضر نیست آن
را رها کند ،روز گذشته در
حــالــی در فــضــای مجازی
دستبهدستچرخیدکهخیلیهاآنرابروزواقعیت
عینی سکانس سریال «پایتخت» دانستند .آن
صحنه که کودک سوری جنازه پدرش را به داخل
تونل میکشید و نقی و ارسطو سعی میکردند او را
آرام کنند .کاربری در این باره خطاب به سعودیها
نوشت« :دشمنی هم حدی دارد اگر دین ندارید
الاقــل آزاده باشید» و کاربر دیگری نوشت« :چه
دلسوز است این کــردار مظلومان  /ولی ظالم در
خوابوازاینعشقهانمیداند».

116.5
82.1

موالوردی و ماجرای روسری مارکدارش!
تصویر موالوردی ،دستیار ویژه رئیس جمهور
در امور حقوق شهروندی با روسری با مارک و
برند مشهور «لویی ویتون» در فضای مجازی
سر و صدای زیادی به پا کرد .کاربری در نقد
این جنجالها نوشت« :من واقعا نمیفهمم این
چه گیر دادنی است؟ چرا این قدر زود قضاوت
میکنیم؟ شاید این روسری مارک فیک باشد یا
اصال مگر باید تمام مسئوالن ما از سر تا پایشان
لباس ایرانی بپوشند؟!» کاربر دیگری هم
نوشت« :خب طرحش لویی ویتونه ،شاید تولید
داخل باشه».

بازیگران ستایش  :3اشکتان را در میآوریم!
مــهــدی سلوکی و نرگس
محمدی،دوتنازبازیگران
اصلیسریالستایشکهدر
فصلسوماینمجموعههم
حاضرند با انتشار ویدئویی
مدعی شدند که قرار است در «ستایش  »3اشک
مخاطبان را در بیاورند .کاربری درباره این ویدئو
نوشت« :کم تو ستایش یک و دو گریه نکردیم که
حاالبازقرارهاشکمونرودربیارین».وکاربردیگری
نوشت«:واالماکهتوستایشیکودوفقطخندیدیم.
گریه کجا بود! به نظر من اون قدر سریال ضعیف و
خندهداربودکهصحنههایعاطفیاونهمخندهدار
بود».

مدیرعاملشرکتگاز:منتظرقانونیشدندریافتآبونمان
هستیم
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز گفــت :بــا حذف
آبونمــان نمیتوانیــم خدمــات مســتمری بــه
مشترکان بدهیم ،بنابراین منتظر قانونی شدن
دریافــت آبونمــان توســط نماینــدگان مجلــس
هســتیم .به گزارش فارس ،حمیدرضــا عراقی
ظهــر دیــروز در ایــن بــاره گفــت :باید بــا مردم
صادقانــه صحبــت کنیم ،تــا اهــداف درازمدت
تامین شود .یکی از وظایف ما تامین گاز مطمئن،
مطلوب و ســالم برای مردم است .نباید در ذهن
مردم این گونه تداعی شود که گاز قطع میشود
و ما اقدامی نمیکنیم .همه این ها منوط به این

اســت که منابــع مالی بــرای حفــظ و نگهداری
شــبکه داشــته باشــیم .وی افــزود :هــم اکنون
دیوان عدالــت اداری آبونمــان را حــذف و آن را
غیرقانونی اعالم کرده است و به این ترتیب هزار
میلیارد تومان از دســت ما رفتــه و چیزی نداریم
که جایگزین کنیم .اگر این روند ادامه یابد نباید
انتظار خدمات مطلوب را از شــرکت گاز داشته
باشیم .وی با ابراز امیدواری از این که نمایندگان
مجلس دریافــت آبونمان شــرکت گاز را مصوب
کنند ،یادآور شــد :اگر منابع ما تامین نشود ،در
آینده نمیتوانیم سرویس مستمری ارائه دهیم.

ایران قهرمان لیگ جهانی والیبال نشسته شد
تیم ملی والیبال نشسته ایران با شکست روسیه
در دیدار نهایــی لیگ جهانی ،عنــوان قهرمانی
نخســتین دوره لیــگ جهانــی را بــه افتخــارات
خود افزود .ملیپوشــان ایــران در این مســابقه
در ســه ســت متوالــی و بــا امتیازهای  ۲۵بــر

 ۲۵ ،21بر  ۲۳و  ۲۸بر  ۲۶به پیروزی رسیدند
تــا عنــوان قهرمانــی و  ۱۲هــزار دالر پــاداش
نخســتین دوره لیگ جهانی والیبال نشســته را
با شش برد متوالی از آن خود کنند ،روسیه نایب
قهرمان و بوسنی سوم شد.

9.2

38.4

مرد اعجاب انگیز هندی و نیش مار
روز گذشته ویــدئــویــی در
فضای مجازی منتشر شد
که مدعی شده بود یک مرد
اعــجــاب انگیز هندی سه
روز تمام در مسابقهای در
هندوستان توسط مارهای مختلف گزیده شد و
هیچاتفاقیبرایشنیفتاد.کاربریدربارهاینویدئو
نوشت« :از این هندیها هر کاری بگی بر میاد.
سلطان کارای عجیب و غریب هستن .از این دست
ویدئوهای عجیب هم قبال بوده ».و کاربر دیگری
نوشت« :احتماال بدنش رو به پادزهر مجهز کرده
واالممکننیستزندهبمونه.یاشایدمارهانیششون
کشندهنیست».

50.3

شکنجه تلخ و کودک آزاری در ماهشهر!
بر اســاس مشاهدات افــرادی که متوجه شدهاند
در حادثهای پدر و نامادری ،سه کودک خود را به
وسیلهچکشومیلهداغودیگروسایلموردآزارهای
جسمی و روحی قرار میدادند پدر و نامادری این
سه کودک با حکم دادستانی بازداشت شده اند.
کاربری در خصوص این ویدئو نوشت« :در توصیف
حادثهماهشهر،زبانالله،دستهایخه،مغزحیرانو
ُمردنکمه.همین».کاربردیگریهمنوشت«:واقعا
بایدقوانینمقابلهباکودکآزاریتشدیدوبهشدت
بااینهابرخوردشود».

پیشنهاد رشیدپور ؛ «اسکندر» به جای «نیما»!
«حاال خورشید» روز گذشته
بــاز هم با انتشار ویدئویی از
اظهارات رشیدپور داغ شد.
مجری این برنامه در انتقاد از
سامانه«نیما»وسیاستارزی
دولت پیشنهاد داد به جای «نیما» سامانه «اسکندر»
راهانــدازی شود .یعنی «ابر سامانه کنترل نرخ دالر»!
کاربریدرخصوصاظهاراترشیدپورنوشت«:جالب
است که آقای رشیدپور در انتقاد های بیدر و پیکر از
دولتیدطوالییدارد.انگارخیلیازاقتصادسررشته
دارد».کاربریهمنوشت«:واقعیتایناستکهانتقاد
امروزدیگههنرنیست .هرکسیازراهمیرسهمتلکی
میندازهبدوناینکهبدونهراهکاردرستچیست».
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