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شورای عالی انقالب فرهنگی
و چالش سرگردانی در مسیر
«تصویب تا اجرا»
در سی و چهارمین سالروز تأسیس شــورای عالی
انقالب فرهنگی ،بیش از هر زمان دیگری ،به حرکت
انقالبی در عرصه فرهنگ و علم نیازمندیم .شرایط
خاص کشور و دشمنانی که همواره در پی ضربه زدن
به نظام جمهوری اسالمی ایــران هستند ،ایجاب
میکند که اهتمام و توجه به عرصه فرهنگ و نیز
عرصه راهبردی علم ،جدی گرفته شــود .رسالتی
که برای شورای عالی انقالب فرهنگی تعریف شده
اســت ،چیزی جز این نیست .طی بیش از سه دهه
گذشته ،انتظاری که از عالیترین نهاد تصمیمگیری
در عرصه فرهنگ و علم داشتهایم ،همان مطالبهای
است که امام راحل(ره) و سپس ،رهبر انقالب از این
نهادتأثیرگذارداشتهاند؛مامعتقدیمکهشورایعالی
انقالبفرهنگی،قرارگاهمرکزیفرهنگکشوراست،
باور داریم که یکی از مسئولیتهای راهبردی شورا،
ی است که
محافظت فرهنگ و علم از فراز و نشیبهای 
بهواسطهتغییرشرایطسیاسیکشوربهوجودمیآید.
شورای عالی انقالب فرهنگی باید یک شورای زنده،
فعال،حساس،پرتحرکوپرتالشباشدودایممسائل
فرهنگی کشور را رصد و نقشه راه فرهنگ کشور را
ترسیمکند؛نقشهایکهبایدنمایانگرچشماندازچند
ده ساله و بلکه چند قرنه باشد .طی بیش از سه دهه
گذشته ،دولتهای مختلف ،با دیدگاههای متفاوت
سیاسیوفرهنگی،سکانادارهکشوررابهدستگرفته
ودراینشورا،حضورفعالداشتهاند.طیاینسالها،
باانجامکارشناسیهایدقیقوبهرهگیریازاستادان
و صاحبنظران این مرز و بوم ،دهها سند راهبردی
تهیه و تدوین شده و در اختیار نهادهای اجرایی کشور
قرار گرفته است .با وجود برخی کاستیها و ُکندی
در تهیه برخی اسناد زیرساختی مانند «سند تحول
علوم انسانی» که بیش از شش سال است در تب و
تاب تصویب و ابــاغ میسوزد ،به نظر میرسد که
شورایعالیانقالبفرهنگیتوانستهباشددرعرصه
تنظیممقرراتوضوابطوعرضهآنهابهدستگاههای
ذیربط ،تا حدودی موفق عمل کند اما نباید فراموش
کرد که رسالت شــورا ،تنها تدوین مقررات و انتشار
آن ها نیست .طبق بند ششم وظایف شــورای عالی
انقالب فرهنگی ،مندرج در پایگاه رسمی شــورا (
« ،)www.farhangoelm.irرصد مستمر تحوالت
برنامههاي توسعه ،فرهنگ ،علم ،پژوهش و فناوري
كشور و ارائ ـه راهبردهاي مناسب» از وظایف اولیه
شورای عالی انقالب فرهنگی است .بدیهی است که
این رصد ،نباید به اظهار نظر یا اظهار تأسف خالصه
شود؛ قرار گرفتن رئیس جمهور در رأس این شورای
راهبردی،بهایندلیلاستکهوی،بهعنوانعالیترین
مقام اجرایی کشور ،با هدف اجرای مصوبات شورا و
تالش برای گنجاندن آن ها در طرحها و برنامههای
اجرایی ،تمام ظرفیت و توان خود را به کار گیرد .رهبر
انقالب،طیحکمآغازدورهجدیدشورایعالیانقالب
فرهنگی،درمهرسال،1393باگنجاندندوموضوع
بسیار مهم «تحقق و اجرای سریع و کامل تصمیمات
و مصوبات و پیگیری آن ها تا حصول نتیجه کامل» و
«تشکیلمنظموبهموقعجلساتشورایعالیوحضور
فعالوبامطالعهوسازندهاعضا،بهویژهرؤسایمحترم
قوا در جلسات و مباحث شورا» ،در میان اولویتهای
هفت گانه شورا در دوره جدید ،بر این موضوع مهم و
اساسی تأکید کردند .نباید فراموش کرد که مصوبات
شورا ،حتی اگر به بهترین وجه ممکن تدوین و سپس
تصویبشود،امانتواندمجالیبرایعملیاتیشدنپیدا
کند ،رسالتی که برای شورای عالی انقالب فرهنگی
تعریف شده است ،به انجام نخواهد رسید .یکی از
انتقاداتیکهبایدبهعملکرداینشورایراهبردیوارد
کرد،همینفاصلهگرفتنازموضوعپیگیریمصوبات
تا اجراست .میدانیم که وظیفه شورای عالی انقالب
فرهنگی ،ریلگذاری مسیر فرهنگ و دانش در کشور
است؛ این ریلگذاری زمانی تحقق پیدا میکند که
رهاوردفکریشورا،لباساجرابپوشد.حتیاگربنارا
بر این بگذاریم که مصوبات دارای اشکاالتی هستند،
زمانی میتوانیم ادعای خود را به اثبات برسانیم که
این مصوبات ،طعم اجرا را چشیده باشند .در کنار
این چالش ،باید به شتاب غیرقابل قبول تدوین و
تصویب اسناد زیرساختی فرهنگی و علمی کشور نیز
اشاره کنیم .واقعیت آن است که اخبار امیدوار کننده
درباره فعالیتهای شورا و نیز گزارشهایی که نشان
دهد طرحهای اساسی و بنیادی عرصه فرهنگ و علم
کشور در چه مرحلهای قرار دارد ،زیاد نیست و این
ناآگاهی ،باعث بروز نگرانی بیشتر برای دلسوزان
عرصهفرهنگشدهاست.برخیازطرحهاونقشههای
راه ،مدتهاست که معطل اظهار نظر کارشناسان
ماندهاند .هرچند تعجیل بیش از اندازه در این امور
صوابنیست،امادفعالوقتکردندراینموضوعهم،
میتواندنتایجزیانباریدرپیداشتهباشد.

اژه ای از تایید حکم حمید باقری درمنی در دیوان عالی خبرداد

تایید حکم اعدام «سلطان قیر»
هـــادی محمدی – ارائــــه فهرست جدید
محکومان قضایی در پرونده های اقتصادی ،
تایید حکم اعــدام حمید درمنی از متهمان
اقتصادی که در رسانه ها به «سلطان قیر»
معروفشدهوآخرینوضعیتپروندههایولی
ا...سیفازجملهمهمترینپروندههاواخباری
بود که سخنگوی قوه قضاییه در نشست روز
گذشتهخوداعالمکرد.
بـــه گـــــزارش خــــراســــان ،حــجــت االســــام
غالمحسین محسنی اژه ای در یکصد و سی
و چهارمین نشست خبری خود با رسانه ها
ضمن اعــام اسامی تــعــدادی از محکومان
اقتصادی که احکام شان قطعی شده گفت :
سید ابوالفضل میرعلی رئیس هیئت مدیره
ثامن الحجج به 15سال حبس و توقیف اموال
محکوم شده و محمود مقدم فر مشارکت در
کالهبرداریومعاونتدرجعلداشتهکههفت
سال و یک ماه حبس گرفته ،همچنین حسن
نامداردریافترشوهوجعلسندداشتهوبهپنج
سال حبس محکوم شده ،محمد مصباحی نیز
دریافت رشوه داشته و به دو سال حبس و ۷۴
ضربهشالقمحکومشدهاست.
سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص آخرین
وضعیت پرونده باقری درمنی در دیوان عالی
کشور نیز اظهار کرد« :حکم اعدام این فرد در
دیوان عالی کشور تایید شده است« ».حمید
باقری درمنی» همان فردی است که در رسانه
ها به «سلطان قیر» معروف شده است .کسی
که جزو ابربدهکاران بانکی است و یکی از
پیگیرترین شاکیان او یک شرکت نفتی بود که
تولیدکنندهبزرگقیرمحسوبمیشود.
▪احضار مسئوالن و افراد در صورت اتهام
زدن

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی همچنین
ضمن ارائه توضیحاتی دربــاره نامه ظریف به
دادستان کل کشور گفت :افــراد دیگری هم
سخنانیمیگویندکهتشویشاذهانعمومی

است ،حتما این سخنان مناسب نیست و اثر
سوء در جامعه دارد و از این افراد حتم ًا سوال
میشود .در همین هفته گذشته سه نفر را
احضار کردیم و گفتیم که در خصوص ادعای
خودشانتوضیحدهند.
▪ادعایرئیسستادمبارزهباقاچاقکاالوارز

اژهایدرپاسخبهسوالیدربارهاینکهبهتازگی
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره
معطل ماندن دو هزار پرونده سخنانی گفته
اند اذعان کرد :قرار شد دادستان کل کشور از
ایشاناسنادومدارکبگیرندومعلومشوداین
دو هزار پرونده کدام ها هستند که هشت سال
معطل مانده انــد .قــرار شد از ایشان توضیح
بخواهند و باید معلوم شود اظهارات این آقا
صحتداردیاخیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خراسان در
خصوص بازنشستگان قوه قضاییه و این که
مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان
می شوند یا خیر گفت :گفته شــده منابع
انسانی بررسی کند تا اگر کسی مشمول
قانون می شود با وی قطع همکار ی شود.
البته افــرادی هستند که قبل از این قانون
بازنشسته و به کــار گرفته شدند ،چــون به
خدمت این افراد نیاز داشتیم و اذن هم گرفته
شده بود که بتوانیم از حضور آن ها استفاده
کنیم ،حاال باید ببینیم تکلیف این افراد چه
می شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین
وضعیت پرونده قضایی ولی ا ...سیف گفت:
پرونده های قضایی مربوط به آقــای سیف که
در دادسرا بود ،هنوز کیفرخواست در آن صادر
نشدهاست.اژهایدربارهآخرینوضعیتپرونده
عراقچی نیز تصریح کرد :نوع اتهام به گونه ای
است که در دادگاه های ویژه بررسی می شود،
البتههنوزتعیینوقتنشدهچون ۹متهمغیراز
ایشانهستند.درخصوصعلنیبودنیانبودن
جلسات دادگاه شخص رئیس دادگاه تشخیص
میدهدکهچگونهباشد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

با تشدید روند دیپورت شهروندان ایرانی از
گرجستان این بار پلیس فرودگاه تفلیس یک
زن ایرانی را  20ساعت بــازداشــت کرد.به
گزارش فارس ،این شهروند  35ساله ایرانی
(هدی – م) که سهشنبه سوم دسامبر ( 12آذر
ماه)ازمقصداستانبولبهتفلیسپروازداشت،
در ساعت  2بامداد چهارم دسامبر ( 13آذر
ماه) وارد فرودگاه تفلیس و در این فرودگاه با
ممانعت پلیس برای ورود به خاک گرجستان
مواجهمیشود .ویبعد ازاعتراضبهاینروند،

پیامك2000999 :

•• واقعا آمار اشتغال که آقایون مسئول میگن
چند درصدش درسته؟ من که  20سال پیش
لیسانس گرفتم هنوز بیکارم.
•• آیا توزیع بسته حمایتی با این روش خود
یک نوع بی عدالتی نیست؟ آیا تورم و گرانی
در کشور فقط برای این قشرها به وجود آمده
است ؟ آقایان دولتی جلوی تــورم و گرانی
افسارگسیختهرابگیریدتاهمهآسیبنبینند.
•• به چه مجوزی ایران خودرو اعالمیه فروش
خــودرو به قیمت های غیر مصوب را آگهی
کرده است؟
•• بانک ها و صندوق های قرض الحسنه پس
از تنظیم مــدارک وام باید وام را به حساب
متقاضی واریز کنند اما به بهانه های مختلف
پول را چندین روز نگه می دارند واین تخلف
است.
•• چراپیش بینی های کارشناس هواشناسی
به طورکلی وغیرشفاف است وشامل همه
موارد می شود؟
•• متاسفانه خودروسازان داخلی با دالالن
دست شان در یک کاسه است و عامل اصلی
فساد هستند.
•• یکی از عوامل اصلی دامن زدن به قیمت
های باال در بخش مسکن و گرانی آن جدا از
تورم  ،وجود سایت دیوار است چون مالکان
بدون این که به مشاور امالک مراجعه کنند
بــدون کارشناسی ملک خود را به باالترین
قیمت در سایت درج می کنند و هیچ نظارتی
هم نیست .
•• خواهش می کنم این موضوع را تیتر اول
روزنامه تان کنید تا آقای رئیس جمهور این
موضوع را متوجه شوند« :کارگران محروم از
سبد کاال»
•• متأسفانه در کــشــور مــا ارزان فــروشــان
رابیشترازگران فروشان اذیت وجریمه می

رفتارخشونتآمیزپلیسفرودگاهتفلیسبایکزنایرانی
توسطپلیسگرجستانبرایمدتبیشاز20
ساعت بازداشت می شود و مورد رفتارهای
خشونتآمیز پلیس نیز قــرار میگیرد .وی
همچنین گفته است ،تصویر تأییدیه پزشکی
قانونی در خصوص ضربوشتم او نیز وجود
دارد.ایـــن در حالی اســت که `پیشتر سفیر
گرجستان که روز چهارشنبه  14آذر ماه به
وزارتخارجهاحضارشدهبودضمنابرازتاسف
از این برخوردها اظهار کرده بود  :نگرانیهای
بیانشدهراپیگیریخواهمکرد.

اکبر ترکان دبیر پیشین شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و مشاور حجتاالسالم حسن
توگو با تسنیم  ،علت استعفای خود را بازنشستگی اعالم کرد و
روحانی رئیسجمهور از مقام خود استعفا کرد .وی در گف 
گفت :رئیسجمهور با استعفای بنده موافقت کرده است.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کنند!
•• گزارشی از قالی شویی ها و قیمت های
آن هاتهیه کنید .هرکدام یک قیمت اعالم
می کنند وبعد که به منزل می آیندصحبت
از شست وشوی ویژه وعــادی با قیمت های
دیگرمی کنند.
•• بله دیگه وقتی آقای رئیس جمهور با باال
رفتن قیمت خودرو موافقت می کند بعد توقع
داریم خودروسازان قیمت خودروها رو کاهش
دهند! مردم می گویند توان خرید ندارند این
ها برعکس عمل می کنند؟
•• هیچ کسی بدتر از خــودروســازان نیست
و وزیـــر جــدیــد هــم مطمئنا از ایــن گرانی
خوشحاله .چون دولــت هم از این موضوع
منفعت می بره.
•• آقــای روحانی آن دانشجوی منتقد االن
درس می خواند تا درآینده به کشورش خدمت
کند اما من به عنوان کسی که سالمتی ام،
جوانی ام وپاهایم را برای خدمت به کشورم
داده ام وبه آن افتخارمی کنم ازشماسوال می
کنم برای کشورچه کردید؟ همین شما بودید
که باال رفتن نرخ دالردردول ــت قبل راپتک
کردید وبارها برسر آنان کوبیدید اما نتیجه
چه شد؟دالربه 20هزارتومان رسید والبد این
برایتان افتخاراست .درباره هوافضا چه کاری
انجام دادید؟ چندماهواره درمدارقراردادید؟
باکشور چه کردید؟ االن ارزش پول ماباکدام
کشوربرابری می کند و...؟!
•• چرا کسی رسیدگی نمی کنه که حق فنی
داروخانهها از آبان ماه این قدر زیاد شده؟
•• مــردم از آقــای رئیس جمهور درخواست
کنترل تورم و برگرداندن قیمت ها به قبل
رادارنــد نه این که با چیزهایی مانند بسته
حمایتی و ...سرگرم شوند.
•• از دولت و وزارت صنعت می خواهیم که

نمابر05137009129 :

مقابل بی قانونی ایران خودرو در اعالم فروش
خودرو به قیمت های غیر مصوب بایستند و
مدیر عامل آن را برکنار کنند تا باعث هرج و
مرج نشود.
•• چرا وزارت بهداشت تنباکوهای صنعتی را
جمع نمی کند ؟ چرا اجازه می دهند ساخته
شود یا وارد شود ! قدیم همین تنباکوی برگ
درخــت بید بود کسی هم مشکلی نداشت
چــون شیمیایی نــبــود امــا حــاال همه چیز
شیمیایی شده.
•• برای افزایش  20درصد حقوق کارمندان
در بودجه  98کارمندان پوزخند می زنند
برای این که پارسال هم وعده افزایش 20
درصد دادنــد که دراجــرا  5درصد پرداخت
کــردنــد! درضــمــن تـــورم بـــرای همه است
ازکارگران گرفته تاکارمندان پس مسئوالن
نباید فقط به فکرحل مشکالت این طبقات
باشند.
•• وزارت بهداشت و وزارت تعاون لطفا تمام
بیمه ها را حــذف کنید اون موقع نه کسی
به بیمه بدهکار می شود ونه کسی دغدغه
نداشتن بیمه را دارد.با شماره ملی افراد به
مراکز بهداشتی ودرمانی وداروخانه ها پیگیر
بیمه آن ها باشید وهمه بیمه ها تبدیل به یک
بیمه شود.
•• لطفا درخصوص پــروژه راه آهن مشهد-
گــرگــان گــزارشــی تهیه کنید کــه آیا واقعا
ایستگاه های قوچان و فــاروج از این پروژه
حذف شده اســت؟ چون در فضای مجازی
شایعه شــده که ایــن دو شهر از مسیر ریلی
حذف شده اند.
•• هــرروز حرف مسئوالن ارزان شدن است
واقــدام شان گــران کــردن ! کسی که حرف
وعملش یکسان نباشد ب ــودن ونبودنش
یکسان است!





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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مشاعره با شوخی رئیس جمهور و فیلم تکان دهنده پدریمنی






معاون مطبوعات و اطالع رسانی وزارت ارشاد:

طرح سامان دهی پیام رسان ها بیشتر سلبی است
تا ایجابی

محمداکبری  -در پــی انتشار متن کامل
طرح سامان دهی پیام رسان ها که با امضای
 77نماینده بــرای رسیدگی در دستور کار
مجلس قرار دارد و بروز واکنش های شدید
کاربرانفضایمجازیورسانههابهآن،محمد
سلطانی فر ،معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی در نشست تخصصی بررسی
این طرح در دفتر مطالعات و برنامه ریزی
رسانه ها تاکید کرد  :به عنوان یک فرد رسانه
ای عقیده دارم باید در برخورد با پیام رسان
ها نگاه ایجابی داشته باشیم نه نگاه سلبی.
به طور قطع قانون گــذاری با نگاه سلبی به
این موضوع نتیجه ای جز سرنوشت قانون
ممنوعیت ماهواره نخواهد داشت.به گزارش
khorasannews.com
مخاطبان روزنــامــه خــراســان در استان
هــــای خـــراســـان شــمــالــی  ،خــراســان
جــنــوبــی و ســیــســتــان و بــلــوچــســتــان
می توانند مطالب مربوط به تیتر های زیر
را که در صفحه اول آمده است  ،در شماره
امــروز روزنــامــه خراسان رضــوی یا سایت
اینترنتی روزنــامــه خــراســان بــه نشانی
www.khorasannews.com
مطالعهکنند.

«فریده»همچناندر
جستوجویخانواده
خراسان رضوی

صفحه5

خراسان،محمد سلطانی فر خاطرنشان کرد:
این طرح نگاه اصولگرا و اصالح طلب ندارد
و توجه ملی را می طلبد .با توجه به آن چه
در حال شکل گیری است ،وظیفه ما را برآن
داشته به عنوان کارشناس حقوق رسانه به
مجلس بگوییم آمادگی مشورت در هر زمینه
را با قانون گذاران خواهیم داشت .دکتر اکبر
نصرتی رئیس دانشکده ارتباطات نیز با اشاره
به ترکیب غیر رسانه ای هیئت نظارت مطرح
شــده در ایــن طــرح گفت :مادامی که بستر
مناسبرابهدلیلغفلتفراهمنکردهایمنباید
مجازات وضع کنیم .مردم اگر با پیام رسان
داخلی و قوی مواجه شوند سراغ خارجی نمی
روند بنابراین نیاز به قیدو بند نیست.

1.2 M views

1.8 M views

1.4 M views

ایران در مسیر پرشتاب پیری

مانورهایی که به درد می خورند

بیل ویولون؛ ساز ابداعی کشاورز ایرانی

یکتصویرمتحرکازروندپیریجمعیتکشورها
در فضای مجازی پخش شده و سرعت پیر شدن
جمعیت کشورمان را که نسبت به کشورهای
همسایه بسیار باالست نشان می دهد .کاربری
نوشت« :وقتی که اکثر خانواده ها تک فرزند
هستند این اتفاق دور از انتظار نیست» کاربر
دیگری نوشت« :فرزندآوری نیاز به حمایت داره
که باید دولت با سیاست های تشویقی مردم رو
به داشتن بیش از یک و دو فرزند تشویق کنه»
کاربری هم نوشت« :چند دهه دیگه جمعیت
کشور رو به پیری می ره و جمعیت جوان جایگزین
نداریم که چرخ کارخونه ها رو بچرخونن»

ویدئویی از لحظه وقوع زلزله  ۷ریشتری در
مدرسهای در آالسکا پخش شد که واکنش
دانشآموزان و معلم بسیار جالب بود و تمام
کارهایی را که ما در مانورها فقط انجام می دهیم
با دقت انجام دادند .کاربری نوشت« :اوناهم
زلزله رو کنترل کردن و هم با فرهنگسازی و
آموزش درست به بچه ها ،احتمال وقوع حادثه
و مصدومیت رو کم کردن» کاربر دیگری نوشت:
« زلزله به ما آسیب نمی زنه فقط موقع فرار از
زلزله آسیب می بینیم» کاربری هم نوشت:
«برگزاری مانور خوبه ولی به شرطی که درست
برگزار بشه نه این که فقط از سر باز کنیم»

باغبان  ۷۰ساله
«بیل ویولون» سازی است که
ِ
ایرانی با بیل می زند و حسابی شنیدنی است!
این خبری بود که به همراه ویدئوی آن در فضای
مجازی پیچید .این پیرمرد که با استفاده از
بیل و سیم یک بیل ویولون ساخته ،در مواقع
خستگی بیل را روی دوشش می گذارد و می
نوازد .کاربری نوشت« :این باغبون خوش ذوق
نشون داد می تونی کار کنی و از کارت لذت
ببری» کاربر دیگری نوشت« :این ها رو که می
بینی اون بیت «هنر نزد ایرانیان است و بس»
رو با پوست و خونت درک می کنی» کاربری هم
نوشت« :باغبونی به همراه موسیقی دیگه چه
بهتر از این ،آدم پیر نمی شه دیگه»





2.6 M views



1.7 M views

ویدئوی تکان دهنده پدر یمنی

مشاعره با شوخی رئیس جمهور

فیلمی تکان دهنده و تلخ از تالش یک پدر یمنی
برای نجات فرزندش در فضای مجازی پخش شد
که کاربران را متاثر کرد .در این فیلم  110ثانیه
ای پدر یمنی را می بینیم که با پای برهنه و پیاده،
کودک دچار سوء تغذیه را بعد از طی کیلومترها
به یک مرکز مثال درمانی (با امکانات اندک) می
رساند ،اما کار از کار گذشته است و کودک می
میرد .کاربری نوشت« :جنگ داخلی یمن  ،تحریم
ها و حمالت سعودی منجر به مرگ هــزاران
کودک یمنی شده است ».کاربر دیگری نوشت:
«این کودکان یمنی حتی توی رسانه های کشور
خودمون هم مظلوم هستن .کاش یک دهم اون
چیزی که از خاشقچی و جلیقه زردها نوشتن از
جنایت سعودی ها می نوشتن»

ویدئویی از واکنش طنزپردازان به شوخی
سرخه ای رئیس جمهور که در سخنرانی اش
در بین مــردم سمنان گفته بــود ،در برنامه
«نیشخند» با اجــرای رضا رفیع مورد توجه
قرار گرفت .در این برنامه دو طنزپرداز درباره
این شوخی شعر سرودند و خواندند .کاربری
نوشت« :با دوستت شوخی کن  ،با بابات شوخی
کن  ،با رئیس جمهور شوخی کن  ،با گرونی دالر
شوخی کن ،جان عزیزت با مردم زلزله زده
شوخی نکن» کاربر دیگری نوشت« :چقدر خوبه
که بشه با رئیس جمهور و بزرگان شوخی کرد
و شوخی شوخی عملکردشون رو نقد کرد» اما
کاربر دیگری نوشت «:به نظرم کار تلویزیون
در پررنگ کردن این شوخی درست نبود».

1.9 M views

دعوت به اتحاد علیه خودروسازان
رشید پور در برنامه «حاال خورشید» از گرانی
خودرو گالیه کرد و گفت« :خودروسازان به هر
بهانه ای قیمت خودرو را افزایش دادند ،کیفیت
ها بد ،پاسخ گویی هم که وجود ندارد ،افکار عمومی
بایدبرایپاسخگرفتنازتخلفخودروسازانمتحد
شود» کاربری نوشت« :در کشور ما کیفیت و ایمنی
خودرو افزایش پیدا نمی کنه فقط قیمت هر روز
می ره باال» کاربر دیگری نوشت« :تا وقتی خودرو
سازخصولتیباشهوحیاطخلوتیبرایریختوپاش
آقایون باشه گرونی روزافزون رو شاهد خواهیم
بود» کاربری هم نوشت« :ما خودمون به خودمون
رحم نمی کنیم اگه چند وقت خرید خودروی صفر
رو تحریم کنیم خیلی چیزا درست می شه»

