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زنده باد ارتش قهرمان
ایران
این روزها مردم ایران در غم از دست دادن 15
نفر از هموطنان عزیزمان که تعدادی از آنان از
غیورمردان ارتش قهرمان این سامان اند ،می
سوزند و چه تلخ است چنین حوادثی که فرزندان
عزیز ایران از بین ما رخت برمی بندند.
به خصوص غیورمردانی که مفتخر به پوشیدن
لباس مقدس سربازی اند و حریم بان امنیت و
عرض و ناموس مملکت.
ای کاش فرودگاه «پیام» و «فتح» کرج به گونه
ای طراحی و کامال متمایز از هم ساخته و بهره
برداری می شد که احتمال هرگونه خطر و اشتباه
در تشخیص را به صفر می رساند .ای کاش خطر
جدی که به گفته یکی از کارشناسان هوانوردی
با «ایسنا» آبان ماه گذشته به خاطر اشتباه گرفتن
فرودگاه «فتح» با «پیام» از بیخ گوش  150مسافر
پرواز مشهد به کرج گذشت ،عاملی می شد برای
چارهاندیشیاساسیدرجهترفعهمیشگیاین
خطر! گرچه ممکن است خطای احتمالی خلبان
نیز از جمله عوامل بروز این حادثه شمرده شود اما
فراموش نکنیم که بنابر اخبار منتشر شده ،خلبان
این هواپیما معلم پرواز ،تیمسار غفور قجاوند با
 40سال سابقه خدمت و انجام ماموریت های
بسیار مهم داخلی و خارجی بوده است .به هر
صورت امیدواریم علت این حادثه تاسف بار هرچه
زودتر مشخص شود و دیگر هیچ گاه شاهد چنین
وقایع تلخ وناگواری نباشیم.
اما این حادثه بهانه ای است برای یــادآوری این
نکته مهم که این اولین پرواز و ماموریت در قالب
ماموریت های «مردم یاری» ارتش نبوده و نخواهد
بود نکته ای که سخنگوی ارتش امیرشاهین تقی
خانی نیز به آن تاکید کرده اما متاسفانه به دالیلی

که خود این عزیزان به خصوص دستگاه اطالع
رسانی ارتش باید توضیح دهند ،اخبار کارها و
اقدامات بزرگ ارتش جمهوری اسالمی در زمینه
هایگوناگونآنچنانکهبایداطالعرسانینمی
شود نه تنها خبرهای این گونه «مردم یاری» های
ارتش جمهوری اسالمی بلکه حتی خدماتی که
این دالورمــردان در حوادث غیرمترقبه همپای
دیگر نهادها و سازمان ها به مردم ارائه می دهند،
آن چنان که بایسته است به اطالع مردم نمی
رسد که نمونه بارز آن تالش بی وقفه این عزیزان
در زلزله سال گذشته کرمانشاه و سرپل ذهاب
و  ...بود که در تقسیم بندی کمک رسانی به زلزله
زدگان «سپاه» به همراه مردم روستاها و ارتش
به کمک مــردم شهرهای زلزله زده شتافتند و
نگارنده و تعدادی از همکاران ،خود شاهد بودیم
که مردم زلزله زده این مناطق چه دلنوشته های
کوتاه اما صادقانه و صمیمانه ای روی کانکس
ها و دیوارهای باقی مانده از آن زلزله هولناک
نوشته بودند .یکی از آن جمله ها «ارتش در قلب
ملت» بود که دیده نوازی عجیبی داشت و دل هر
بیننده ای را می لرزاند و اشک از چشم ها جاری
می کرد و دلنوشته هایی که نشان می داد مردم و
ارتش و سپاه و هالل احمر و  ...چقدر صادقانه و
بی منت به مردم آسیب دیده کمک کردند و این
مــردم نمک شناس با وجــود تحمل آن همه غم
از دست دادن اعضای خانواده و از دست دادن
خانه و کاشانه هایشان ،اقدام به «دیوار نویسی»
و «کانکس نویسی» در تقدیر از نیروهای کمک
رسان و خدمت رسان کرده اند.
افزون بر این وقتی که کارهای بزرگ فرزندان
دالور ایــران زمین نیز در عرصه های گوناگون
پیشرفت های علمی ،فناوری ،طراحی تولید و
ساخت تجهیزات پیشرفته نظامی و همچنین
مشارکت در پروژه های عمرانی و سازندگی آن
گونه که در شأن این پیشرفت ها و خدمات است
نیز مشمول پوشش شایسته خبری و تحلیلی قرار
نمی گیرد (البته می دانیم که بخشی از اطالعات
و اقدامات امنیتی و نظامی جزو اسناد محرمانه و
طبقه بندی شده است که باید باشد).
گرامی داشت  46هزار شهید ارتش
با همه این اوصاف و گاه بی مهری و شاید غفلت
برخی رسانه ها در پیگیری و انتشار اخبار و

ایرنا «-بسم ا ...الرحمن الرحیم  ،حادثه تلخ و تأسفبار سقوط هواپیمای حامل کارکنان خدوم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و جانباختن آن عزیزان و دیگر سرنشینان آن پرواز
را با تأثر و اندوه و همدردی ،به خانوادههای داغدیده و به خانواد ه بزرگ ارتش و نیروی هوایی تسلیت می گویم و صبر جمیل برای بازماندگان و رحمت و مغفرت برای درگذشتگان مسئلت

گ ــزارش هــای تحلیلی خــدمــات و جانفشانی
های حافظان امنیت و عزت و استقالل و شرف
ایــران و ایرانی از جمله ارتش و بسیج و سپاه و
نیروهای انتظامی و امنیتی ،این عزیزان در قلب
ملت ایران جای دارند .مردم قدرشناس ایران با
حضور پرشکوه خود در مراسم تشییع پیکر پاک
شهیدان ارتش در ماموریت «مردم یاری» اخیر
این بر تن داران لباس عزت و سرافرازی سربازی
«قرآن» و «ایران» ثابت خواهند کرد همان طور
که رهبر عزیز انقالب فرمودند و «ارتــش کلمه
طیبه» است و ملت هیچ گاه خاطره دالورمردی
های سروقامتان ارتــش ایــران را همپای دیگر
رزمندگان اسالم در سپاه و بسیج و عشایر و ...
فراموش نخواهند کرد  .مردم در روز بر دوش
گرفتن پیکر شهیدان خدمت به مردم ،دوباره
خاطره بیش از  46هزار شهید سرافراز ارتش در
دفاع مقدس را زنده می کنند.
مــردم در روز تشییع پیکر پــاک ســربــازان جان
برکف وطن این راست قامتان حافظ دین ومیهن
همچنین یاد  15شهید ارتشی و  25شهید رژه
 31شهریور امسال را گرامی خواهند داشت.
مــردم غیور و قدرشناس کهن مــرزو بــوم ایــران
زمین این دیار یالن و گردان و آزادگــان ،امنیت
و تمامیت ارضی و استقالل این سرزمین را آن
هم در این منطقه «دایره آتش» و تروریست پرور
مدیون جانفشانی و جانبازی های رزمندگان و
جانبازان و آزادگان وطن پرافتخارمان ایران می
دانند پس به حکم عدل و انصاف و قدرشناسی ،به
احترام تمامی حافظان و حریم بانان دین و ملک
و میهن و ناموس وطن تمام قد می ایستند و از
سویدای دل ندای «زنده باد ارتش قهرمان ایران»
و زنده باد همه جان برکفان حافظ امنیت ایران
سر می دهند.
و اما همه ایران اف می گویند بر خائنان ،خناسان،
اختالس گران ،تحریم کنندگان  ،زیاده خواهان
و قاچاقچیان که بی گمان بخشی از گناه جان
باختن عزیزان مان در پرواز اخیر بر شانه های پلید
و پلشت آنان سنگینی می کند؛ آنانی که در این
شرایطسختتحریموالبتهبرخیبیتدبیریهاو
گران فروشی زیاده خواهان و طماعان دنیاپرست
به جای کمک به هم وطنان خود خون مردم را در
شیشه می کنند و بی شرمانه سر می کشند!

می کنم .الزم است مسئوالن ذی ربط با بررسی کامل این حادث ه اندوهبار ،نقاط ضعف و خألها و خطاهای احتمالی را شناسایی و پیگیری کنند» .

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیگیری تامین منابع مالی طرح نوسازی اطراف حرم از معاون رئیس جمهور
شهردار مشهد با اشاره به دیدار روز دوشنبه خود با معاون اقتصادی رئی 
س
جمهور گفت :معاون رئیس جمهور در این دیــدار قول مساعد داد تا تامین
منابع مالی اجرای زیرساخت های بازآفرینی طرح نوسازی بافت پیرامونی
حرم مطهر را بــرای عملیاتی شدن پیگیری کند .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی شــهــرداری مشهد ،محمدرضا کالیی در خصوص جزئیات دیــدار
با محمد نهاوندیان ،معاون اقتصادی رئیس جمهور افــزود :در این دیدار
گزارشی از وضعیت اجــرای طرح بازآفرینی و نوسازی بافت پیرامونی حرم

پژمانفر :راه حل فضای مجازی
«فیلترینگ» نیست

رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :راه حل
فضای مجازی «فیلترینگ» نیست ،مردم و جوانان باید از ظرفیتها
و خدماتی که این عرصه در اختیارشان میگذارد ،برخوردار باشند.
حجتاالسالم نصرا ...پژمانفر درگفتوگو با ایسنا ،با اشاره به بیانات مقام
معظم رهبری در دیدار با مردم قم مبنی بر این که «جوانان با هوشمندی،
فضای مجازی را به ابــزاری بــرای زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل
کنند»،گفت :مرزهای فضای مجازی با توجه به اقتضائات و شرایط حاکم
بر این فضا متفاوت است .وی در پاسخ به این پرسش که فیلترینگ فضای
مجازی در راه تحقق هدف مدنظر مقام معظم رهبری چقدر مانع ایجاد
میکند ،گفت :در همه کشورها بسته به سیاست و نگاه شان ،فیلترینگ
وجود دارد اما راه حل فضای مجازی «فیلترینگ» نیست .مردم و جوانان
باید از ظرفیتها و خدماتی که این عرصه در اختیارشان میگذارد،
برخوردار باشند.وی افزود :البته در همه کشورهای جهان برای مدیریت
این سایت ها ،فیلترینگ اعمال میشود .به طور مثال در کشورهای
پیشرفته هم ،اینترنت کودک با محدودیت در دسترس کودکان قرار
میگیرد ،به بیان روشنتر حتی در کشورهای غربی هم برای گروه های
مختلف،محدودیتهایمتناسبیاعمالمیشودکهبهنظربندهضروری
است اما اگر در کنار این محدودیت ها بتوانیم به نیازهای مردم پاسخ
دهیم ،مسیر کاملی را طی کرده ایم.

شایعه برنگشتن مرتضوی به زندان تکذیب شد

دادگاهتجدیدنظراستانتهران،مصطفیترکهمدانیوکیلکارگرانتامین
اجتماعی را با شکایت سعید مرتضوی به خاطر انتشار جزئیات پرونده پیش از
قطعیشدنحکم،بهششماهحبسمحکومکرد.بهگزارشایرنا،مرتضویدر
شکایتخودتأکیدکردهبودکهنامبردنازاودرمصاحبهایپیشازقطعیشدن
حکمش،مصداقانتشارجزئیاتپروندهپیشازقطعیشدنحکماست.پیمان
حاجمحمودعطار،وکیلمدافعمصطفیترکهمدانیدربارهمحکومیتوی
گفت« :دادگاه تجدیدنظر حکم  10ماه حبس او را به شش ماه حبس تعزیری
تقلیل داده و محکومیت به 40ضربه تازیانه هم به مدت یک سال ،تعلیق شده
است ».عطار با انتقاد از این رأی گفت :ترک همدانی تنها در گفت و گو با یکی
از رسانه ها از عنوان «مسئول سابق تأمین اجتماعی» استفاده کرده و نامی از

مرتضوینبردهاست.باتوجهبهاشارهوکیلترکهمدانی دربارهتعلیقحکم
شالقموکلشممکناستحبسوینیزشاملاینمسئلهشودهرچنددراین
بارهنظرنهاییباقاضیپروندهاست .درهمینحالشایعهایمنتشرشدهمبنی
براینکهسعیدمرتضویدرسفراربعینسالگذشتهازکشورخارجشدهوهنوز
بهکشوربازنگشتهاست.بهگزارشایسنا،یکمنبعآگاهبارداینادعااعالمکرد
که«اینخبرصحتنداردوسعیدمرتضویهماکنوندرزنداناست ».مرتضوی
هماکنونبهخاطرمحکومیتبهدوسالحبسبهدلیلشکایتاولیایدمروح
االمینی یکی از جان باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در زندان به سر می
برد.اوهمچنینبهاتهامورودغیرمجازبهمنزلیکیازنمایندگانمجلسشورای
اسالمیبهششماهحبسقطعیمحکومشدهاست.

و سهم دولت را پرداخت نمی کند .متاسفانه
اداراتآموزشوپرورشاصالدراینبارهاطالع
رسانینمیکنند.
•• چرا تعزیرات با مرغ فروشی ها برخورد نمی
کنهباهرقیمتیکهمیخواهندمیفروشند!
•• ماروستاییان که برای دریافت وام ،ضامن
کارمندنداریمبایدچهکارکنیم؟!
•• خیلی از فساد های مالی و فرار مالیاتی و
گمرکیوایجادعدالتمحصولنبودیکبانک
اطالعاتیقویاستکهتعیینکندثروتمنقول
وغیرمنقولهرایرانیچقدراست.تاارادههمه
مسئوالن دلسوز نباشد این مشکل بزرگ حل
نخواهدشد.
•• از شبکه ورزش خواهشمندم دست های
جواد خیابانی را ببندند تا موقع اجرای برنامه
اینقدربالبالنزند.
•• این توجیه که افراد خــودرودار باید عوارض
نگهداری از اتوبان های شهری را بدهند واقعا
مسخرهاست.آنکهماشیننداردهمباتاکسی
یا...از همین بزرگراه ها می گذرد اگر قرار به
پرداخت عوارض باشد تاکسی چندبرابر آن را
ازمردممیگیرد.
•• لطفا داروی گیاهی مفید بــرای درمــان
روماتیسم مفصلی در طب سنتی وغذاهای
مفیدبرایاینبیماریرابنویسید.
•• پلیس گفته صحبت با تلفن همراه حین
رانندگی تخلف است و جریمه دارد اما پیامک
بــازی بسیار خطرناک تر از صحبت کــردن با
گوشیاستکهجریمهایندارد.
•• شهرداری چند روز قبل عوارض نو سازی
سال  ۹۶منزلم را صــادر کــرده بــدون این که
بدهی معوقه داشته باشم مبلغ ۳۸۲/۱۱۹
ریال جریمه منظور کرده است با توجه به این
که درسال قبل برای پرداخت عوارض مراجعه
کردمگفتندبهموقعقبضصادرخواهدشد!

•• مشکلنانازنظرقیمتوکیفیتوکمفروشی
وبهداشتچراباید20سالطولبکشد؟
•• هدررفت انرژی در هیچ کجا مانند ادارات
دولتی نیست ،داخل اتاق های ادارات که می
رویازگرمایزیادبهتنگینفسدچارمیشی،
وقتی هم گرما بیش از حد زیاد میشه پنجره
هــارو باز می کنند ،من شخصا در اداره راه و
شهرسازیوداراییاینمسئلهرادیدم.
•• چرا نگفتید هواپیما ایرانی بــوده و حامل
گوشت برای مردم ما بــوده؟ شهادت پرسنل
هواییارتشبرملتایرانتسلیتباد.
•• مسئوالنکجایند؟بانکمهراقتصادسهامبه
مردمفروختهولیسودآنراپرداختنمیکند؟
•• من آدم کم سواد همین رو می دونم که فقر
باعث فساد ،طــاق ،دزدی ،قتل و هــزاران
جنایتمیشود.مسئوالنازخواببیدارشوید
اگهزحمتینیست!
•• واقعا نمی فهمم که قیمت گــذاری ایــران
خودرو و سایپا چه ربطی به حاشیه بازار برای
افزایشنرخآندارد؟
•• دوستان ماهمه باحالیم .لطفا دربــاره پیام
های روزقبل ازهم انتقاد نکنیم زاویه نگاه ها
باهمفرقمیکنههمهمحترماند.
•• تابلوهای لبخند شهرداری برای کارمندان
باالی سه میلیونه.ماکارگران که باسیلی هم
نمی تونیم صورتمان راسرخ نگه داریم بادل
مــرده و با ایــن «مــا باید ،ما باید»گفتن الکی
مسئوالن هم که هیچ کاری نمی کنند چطور
لبخندبزنیم؟
•• تحریم هــای آق ــای تــرامــپ نشان داد که
وابستگی اقتصادی ایران به خارج زیاد است
پساقتصاددانانعزیزماالزماستراهکارهایی
برایقطعیاکاهشاینوابستگیبیابندومردم
هم همت کنند و با کار و تالش بیشتر و مصرف
کمتردراینمسیرگامبردارند.
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هر دو سوار بر مترو اند اما این کجا و آن کجا؟!

فرشته نجات

چند تصویر از مترو سواری مسئوالن کشورمان
از جمله رئیس جمهور و اعضای شــورای شهر
تهران در فضای مجازی پخش شد که آن را با مترو
سواری رئیس جمهور اتریش مقایسه کرده بودند.
کاربر ی نوشت« :توی ایران مالحظات امنیتی و
حفاظت از مسئوالن با اون کشورها متفاوته ما
در کنار کشورهایی داریم زندگی می کنیم که در
اکثرشون جنگ و ترور در جریانه پس باید بیشتر
مراقب باشیم».اما کاربردیگری نوشت« :به
نظرم بهتره االن هم که امنیت برقراره و مثل اول
انقالب و دوره ترورهای منافقین نیست ،برگردیم
به همون روزای خوب».

ویدئوی لحظه نجات مهندس پرواز هواپیمای
سقوط کرده در کرج در فضای مجازی پخش شد
که یک جوان را که قبل از نیروهای امدادی به
محل رسیده بود در حال کمک و نجات مهندس
پــرواز نشان می داد .این جوان کرجی که در
این حادثه از خودگذشتگی زیادی کرده بود28 ،
ساله است و در گفت و گو با همشهری درباره این
حادثه گفت« :صبح با دیدن دود ،خودم را به محل
حادثه رساندم .رفتم داخل و ۳ -۲نفر را دیدم.
یکی از آن ها زنده بود .هر طوری بود کمک کردم
و آن مرد را از داخل هواپیما بیرون کشیدم.
میخواستم آن دو نفری را که دیده بودم بیرون
بکشم اما انفجار رخ داد و دیگر نتوانستم جلوتر
بروم» .کاربری نوشت« :کارشون قابل تحسینه
ولی خدایی چه جوری میشه آدم اون لحظه فکر
می کنه باید از خودش فیلم بگیره؟!»
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محکومیت ترک همدانی با شکایت مرتضوی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

وزیر ارشاد :دوره چهارم برای شورای
عالی انقالب فرهنگی آغاز شده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :با ورود سیدرضا عاملی ،دوره چهارم
عملکرد شورای عالی انقالب فرهنگی آغاز شده است که در این دوره با
توجه به رشد پرشتاب عرصه علم و فرهنگ ،مواجهه ما در فضای تحوالت
نیز باید پرشتاب باشد.به گزارش ایرنا ،سیدعباس صالحی،عصر روز
گذشته در مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با
تقسیم بندی عملکرد این شورا به سه دوره ،بیان کرد :اتفاقات فضای
مجازی نشان می دهد که در رویارویی با رویــدادهــای فضای علوم و
فرهنگ نمی توان با دست فرمان گذشته ادامه داد.وزیر ارشاد افزود:
از دوره نخست این شورا می توان به دوره نهادسازی یاد کرد .با توجه به
اتفاقات پس از وقوع انقالب اسالمی ،ستاد انقالب و شورای عالی انقالب
فرهنگی شکل گرفت؛ زیرا به نهادسازی نیاز داشتیم.
وی ادامه داد :شوراها و موسسات ایجاد شده از رویکردهای جدی شورای
عالیانقالبفرهنگیدردورهنخستبهشمارمیرود.صالحیبابیاناین
که دوره دوم را می توان به دوره تنظیم مقررات تعبیر کرد ،ادامه داد :در این
دوره،سیاستهاییبهتناسبنیازهایمقطعیتدوینشد.ویافزود:دوره
سومعملکردشورانیزدورهدبیری ١٢سالهآقایمخبرمحسوبمیشود.
درایندورهافزونبررویکردهایقبلی،رویکردجدیددرزمینهایجادنقشه
های جامع در حوزه علم و فرهنگ بود.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه
داد :ما نیازمند تصویری جامع از مسیر موجود و آینده هستیم.

پیامك2000999 :

•• واقعا چرا شرکت های پخش مواد غذایی
اکثراجناسرابیشترازقیمتهایرویصورت
حساببهمغازههامیدهند؟
•• گزارشدیهفرزندیکه وقفعلمودانشمی
شود ،عالی و تاثیرگذار بود .لطفا راه کمک به
اینخانوادهرابفرمایید.
•• وقــتــی شــرکــتــی بــابــت انــجــام خــدمــات
پیشاپیش پول می گیرد ولی دچار مشکل
می شود طبق قانون باید جبران خسارت کند
ولی برنامه «برنده باش» این هفته سرورش
خراب شده و بابت پول های شرکت کنندگان
می گوید جبران خسارت نمی شود و باید
دوباره هزینه کنیم .این جوری بایک حساب
سرانگشتی حدود50میلیاردتومان پول
مردم از بین رفته و این جز اختالس معنی
دیگری نمی دهد!
•• چرا وارد بازی ایران خودرو وسایپا می شویم
در حالی که سابقه اش را داریم و می دانیم که
بازنده اصلی هم خودمان هستیم .یک ماه از
ثبت نام خــودداری کنیم و بعد نتیجه اش را
ببینیم.
•• لطفا پیگیر بیمه ما نگهبانان مسلح بانک ها
باشید .با این کار پرخطر و پراسترس نه بیمه
ای نه حقوق مکفی باروزی 35هزارتومان آن
هم با این همه گرانی .چرا هیچ کس جواب گو
نیست؟
•• دیگهازاینوضعبازارخستهشدیم.ماکسبه
کو چک هیچ درآمدی نداریم و برای مایحتاج
روزانه خانواده مشکل داریم .قبض گاز و ...رو
به زور پرداخت می کنیم .وام گرفتیم اما نمی
توانیم پرداخت کنیم .به داد ما برسید .هر روز
مغازه رو باز می کنیم ولی هیچ خبری نیست
دولتهم فقطبهفکرکارمنداناست.
•• صندوق ذخیره فرهنگیان به کسانی که از
سال  ۹۰به بعد عضو صندوق شده اند سود

شهردار مشهد اعالم کرد:

مطهر ارائــه دادیــم و خواستار کمک دولــت به تامین منابع مالی از سوی
بانکهابرایاجرایزیرساختهایاینطرحشدیم.ویتصریحکرد:همچنین
مذاکراتینیزدربارهتهاتربدهیدستگاههایدولتیبهشهرداریمشهدبابدهی
هایشهرداریمشهدبهبانکهاانجامشدتاازطریقاوراقتسویهوظرفیتهای
موجود در بودجه 97کشور این بدهی ها تسویه شود .شهردار مشهد افزود :در
همینزمینهمعاوناقتصادیرئیسجمهورنیزقولمساعددادتاعملیاتیشدن
اینبرنامههاراازطریقسازمانهایمرتبطبهصورتجدیپیگیریکند.

سیدعلی خامنهای 25دی 1397

عمو جواد و شوخی هایش
ویدئویی ازحواشی برنامه فوتبال آسیایی در
فضای مجازی پخش شده بود که در آن جواد
خیابانی از داخــل استودیو شبکه ورزش به
دختربچه ای که برای دیدن بازی ایران و ویتنام
در ورزشگاه حضور داشت وچیپس می خورد
به شوخی گفت که به او هم چیپس بدهد .این
ویدئو آن قدر بازتاب داشت که همان دختر بچه
با تهیه یک ویدئو و ارسال آن به برنامه از جواد
خیابانی تشکر کــرد .کاربری نوشت« :دمش
گرم خیابانی یک تنه بخشی از مسئولیت شاد
کردن مردم را به دوش می کشه  ،با این حضور
گرمش» .کاربر دیگری نوشت« :جواد خیابانی
شاید سوتی بده ولی مهربونی و صمیمیت و یک
رنگیش باعث شده دوست داشتنی بمونه».
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شوخی های منشوری با آذری جهرمی
«خبرهای خوبی براتون دارم .حدس بزنید
چی شده؟» در نگاه اول و با خواندن این متن
حس می کنید که یک نفر در جمع خانوادگی
شان در حال اجــرای مسابقه بیست سوالی
است .اما این نوشته متعلق به آذری جهرمی
وزیر ارتباطات است که قرار بود خبر پرتاب
ماهواره پیام را بدهد که متاسفانه یک مرحله
آن موفقیت آمیز نبود اما در این بین واکنش
کاربرها به این توئیت وزیــر جــوان جالب و
خواندنی بود و این کامنت ها در فضای مجازی
پخش شد.
منشأ بوی تهران رو پیدا کردین؟
خاشقچی زنده اس؟
خلع لباس شدی؟
بعد اون اصال نگران قیمت دالر نباشید که
روحانی گفت ،هر کدوم از اعضای دولت میگن
خبر خوب داریم ،همه تنم می لرزه.
گوگل و ویکی پدیا قراره فیلتر بشن؟
اینترنت ضد حاملگی قراره بیاد؟
قراره از فردا همه شبکه ها بشه شبکه کیش؟
دوباره می خوایم برگردیم به دایلآپ؟
قراره گالری گوشیامونم فیلتر شه؟
رها و گوگوش به هم زدن؟
شام قرمه سبزیه؟
جناب وزیــر جــوان مــا آیــنــدهروشــن تــا حاال
نداشتیم یواش بگو قلبمون وانسته.
آذری جهرمی خــودش هم روز گذشته در
برنامه حاال خورشید در پاسخ به این که کدام
یک برایتان جالب تر بود گفت :پیام کاربری که
نوشته بود :حامله شدی؟ کاربری در این باره
نوشت« :این نحوه برخورد وزیر جوان جدا
ازبحث هایی که عده ای آن را انتخاباتی می
دونن ،باعث تعریف جدیدی در روابط مردم و
مسئوالن شده و خیلی خوبه».
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سلطان جراحی زیبایی جهان در ایران!
رودریگو آلوز سلبریتی و شخصیت تلویزیونی
انگلیس که با جراحی زیبایی خــود را شبیه
عروسکهای مرد باربی کرده بود ،برای بار دوم
به ایران آمد تا هفت عمل زیبایی دیگر انجام
دهدکه واکنش های زیادی به همراه داشت .او
تاکنون قبل از این  63عمل زیبایی انجام داده
که از این حیث رکــورددار است .کاربر دیگری
نوشت« :این که گردشگری سالمت رو گسترش
بدیم و بتونیم ارز وارد کشور کنیم ،خوبه و باید
برای گسترش گردشگری سالمت تالش کنیم».

