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نخستین کاروان حجاج ایرانی
وارد مدینه شد

خبرنگاران پویا 280 -نفر از حجاج ایرانی در قالب دو کاروان از استان البرز صبح دیروز وارد مدینه منوره شدند .پرواز حجاج ایرانی که
متعلق به خطوط هوایی شرکت سعودی بود ،حدود ســاعت  8:30صبح دیروز به وقت محلی در فرودگاه مدینه به زمین نشست .مراسم
استقبال از اولین زائران کشورمان نیز در فرودگاه توسط کشور میزبان انجام شد.

...
دریچه

تجمع دانشآموزان شینآبادی
مقابل نهاد ریاستجمهوری
دانشآموزانشینآبادیمقابلنهادریاستجمهوری
تجمعکردند.بهگزارشایلنا ،احمدینیاز،وکیلاین
دانشآموزان با اعالم این خبر گفت :این دختران
برای پیگیری درمان و احقاق حقوق خود و پاسخ گو
نبودن مسئوالن این کار را کردهاند .وی گفت :آن ها
یک هفته در تهران منتظر مالقات با وزیران آموزش و
پرورش و بهداشت هستند ،اما توفیقی نداشتهاند و در
نهایت مجبور به این اقدام شدند.

...

یادداشت
دکتر رحمت ا ...فتاحی
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مسئولیت ما چیست؟
ایــن که بــاورهــا و رفتارهای افــراد با هم متفاوت است،
طبیعی اســت .یعنی نباید انتظار داشــت که همه به یک
گونه بیندیشند و رفتار کنند .اما چرا این تفاوت ها وجود
دارد؟ آن هم گاهی اوقات بسیار زیاد و آسیب زننده؟ چرا
باور برخی افراد این گونه است که زندگی کوتاه است و باید
حداکثر لذت را از آن برد؟ چرا آن ها فکر میکنند که همه
باید در خدمت آنان باشند؟ در مقابل ،چرا برخی افراد بر
این باورند که باید زندگی خود را وقف خدمت به دیگران
کنند؟ چرا در تعامالت اجتماعی ،برخی مردم طلبکار و
مهاجم اند و برخی ،مهربان و مددرسان؟ چرا برخی اهل
تقلبواختالساند،حقمردمرامیخورندوهیچهمنگران
نیستند؟! اما درمقابل ،برخی ثروت خود را وقف نیکوکاری
میکنندتازندگیدیگرانرانجاتدهند؟بهصفحهحوادث
روزنامه ها نگاه کنید و به این بیندیشید که چرا بخشی از
افراد جامعه با نوع باورهای خود ،این همه به جامعه آسیب
می زنند؟ چرا؟ درنهایت ،آیا این همه چالش ها و مسائل
اجتماعی به نوع نگاه افراد بستگی دارد؟
به نظر میرسد که منشاء بسیاری از این تفاوت ها در جهان
بینی افراد نهفته است ،یعنی نوع نگاه آن ها به کلیت جهان،
به مجموعه هستی و انسان های دیگر .برای درک این نکته
بایدچندپرسشرادرذهنخودمطرحکنیم:جهانچیست
و ما برای چه در این جهان زندگی میکنیم؟ نقش هر یک
از ما در این جهان و مجموعه هستی چیست؟ آیا کل جهان
برای ما خلق شده و باید در خدمت ما باشد؟ یا آن که ،ما هم
یکی از مخلوقات عالم هستی هستیم و نمیتوانیم بدون
وجود دیگران زندگی کنیم؟ ما در برابر انسان ها و مخلوقات
دیگر ،اعم از موجودات زنــده و غیر زنــده چه مسئولیتی
داریــم؟ چگونه ارزش زندگی فردی و اجتماعی را درک
کنیم؟ چگونه کمک کنیم که زندگی فردی و اجتماعی ما
روندی تکاملی و تاثیرگذار داشته باشد؟
برای رسیدن به این پرسش ها ،باید اندکی فلسفه خواند و
فلسفی اندیشید .باید به این مسئله فکر کرد که کل جهان
هستی یک مجموعه منسجم ،مرتبط و هدفمند است و
اندیشه و رفتار هر فرد نمی تواند از اندیشه و رفتار دیگران
جدا باشد .همان گونه که فلسفه ای برای آفرینش وجود
دارد ،زندگی هر یک از ما هم فلسفهای دارد .اگر بپذیریم
که هر عملی را عکسالعملی است و اگر معتقد باشیم که
نوع باورها و رفتارهای ما میتواند بر دیگران و حتی بر کل
جهان هستی تاثیرگذار باشد ،در آن صورت میتوانیم
باورهای فردی و رفتارهای اجتماعی خود را در هماهنگی
با مجموعه هستی و به ویژه انسان های دیگر تنظیم کنیم،
دیگران را درک و کمک کنیم تا نقش مثبت و شادی بخشی
در زندگی و جامعه داشته باشیم .بیاییم جهان بینی خود را
به گونه ای شکل دهیم که موجب شود باورها و رفتارهای ما
سهم مثبتی در روند تکاملی جامعه داشته باشد .اگر چنین
کنیم،فاصلهباورهایمابهاینمنتهینخواهدشدکهبرخی
خودعزیز ،ضداجتماع ،دزد و اختالس کننده شوند .بدین
گونه ،تعداد بیشتری از افراد می توانند زندگی خود را وقف
خدمت کنند .دین ،فرهنگ و ادب ما سرشار از پندها در
این راستاست:
مردم از کاشتن زیان نبرند
دگران کاشتند و ما خوردیم
ما بکاریم و دیگران بخورند
(ملک الشعرای بهار)
استاد دانشگاه فردوسی و رئیس انجمنکتابداری و اطالع رسانی

ایران ،شاخه خراسانfattahirahmat@gmail.com
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الیحه تامین امنیت زنان 6ماهدرانتظار امضای قاضی القضات
دانش پور -در ماه های پایانی سال  96بود که خبری به
نقلازمعاونزنانوخانوادهرئیسجمهورمنتشرشدمبنی
بر این که الیحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل
خشونت» نهایی شده است .به گفته معصومه ابتکار این
الیحه باید به سرعت پس از بررسی توسط قوه قضاییه به
دولت و مجلس ارجاع شود .اما اکنون این الیحه که ماه ها
توسط قوه قضاییه و مرکز امور زنان و خانواده بررسی شده
استباوجودگذشتششماهازارجاعآنبهدفتررئیسقوه
قضاییه ،همچنان در اتاق قاضی القضات باقی مانده است
و در انتظار امضای آیت ا ...صادق آملی الریجانی است.
▪بر الیحه چه گذشت؟

الیحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت برای اولین
بار در سال  91مطرح شد و البته طی این سال ها با فراز
و نشیب هایی همراه بود .آخرین هیاهویی که این الیحه
به راه انــداخــت انعکاس صحبت هــای رئیس شــورای
فرهنگی -اجتماعی زنان بود که مدعی بود نیمی از مواد
الیحه منع خشونت علیه زنــان حذف شده اســت .زهرا
آیت اللهی  ،الیحه مذکور را ضد مرد ،جرمانگارانه ،غربی
و خانواد هستیز نامیده بــود .رئیس شــورای فرهنگی-
اجتماعی زنان در گفتوگویی که سروصدای زیادی به
پا کرد ،اظهار کرد :خدا میداند با چنین وضعیتی کدام
پسری ولو  ٤٠و ٥٠ساله جرئت ازدواجکـــردن خواهد
داشت؛ حتی اگر رستم دستان باشد! باید حمایت و دفاع
از زنان را به مردان واگذار کرد .تجربه نشان داده که بهترین
نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از زنان را به مردان
خانواده بسپاریم .پدر ،همسر ،برادر ،پدربزرگ ،پدر همسر
و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.
▪الیحه  51ماده دارد

«نصف شدن مواد الیحه منع خشونت علیه زنان» موضوعی
است که توسط آیت اللهی مطرح شد اما گویا به شکلی
که مطرح شد ،نبود .دربــاره این موضوع یکی از اعضای
فراکسیون زنــان تاکید کــرد :همان زمانی که مصاحبه



رئیس شورای فرهنگی -اجتماعی زنان سرو صدا کرد،
اعالم شد آن چه حذف شده  ،مــوادی بوده که مــوازی با
قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسالمی تشخیص
داده شده اســت .طیبه سیاووشی عنایتی خاطرنشان
کرد :من از زمانی که وارد مجلس شدم به دنبال این الیحه
هستم و حتی از معاونت زنان هم موضوع را پیگیر شدم ولی
هنوز این الیحه به مجلس نیامده است .عضو فراکسیون
زنان مجلس در گفت وگو با خراسان افزود :من متن اولیه
الیحه را ندیدم ولی در متن جدید آن که حدود دو ماه پیش
مطالعه کردم این الیحه  51ماده دارد  .اگر همان  51ماده
به همین شکل به مجلس برسد ما آن را در دستور کار قرار
می دهیم .چرا که دغدغه ها و نگرانی هایی که در بحث
خانواده وجود دارد برای ما هم مهم است  .وی تصریح
کرد :بدون تردید موضوع جرم انگاری این الیحه این قدر
نخواهد بود که آسیبی به حریم خانواده وارد شود .این
نماینده مجلس افزود :بر اساس اعالم بهزیستی و پزشکی
قانونی بیشترین خشونت های مربوط به زنان ،خشونت
های جسمی و خانگی است و متاسفانه در بسیاری مواقع،
زنــان این آزارهــا را به دلیل کاستی های قانونی اعالم
نمی کنند و کار به جایی می رسد که سالمت خانواده و
فرزندان به خطر می افتد .وی اظهار کرد :با تصویب برخی
قوانین ،این امکان فراهم می شود در مــواردی که زنان
از خشونت سخن نمی گویند دادستان به عنوان مدعی
العموم وارد شود و اجازه ندهد که به حریم عمومی جامعه

...

محیط زیست

استخدام ۳۰۰محیطبان تاپایان سال

خدشه وارد شود.اما آخرین خبرها دربــاره الیحه تامین
امنیت زنان را مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده
اعالم کرد که همان معطل ماندن الیحه در دفتر رئیس
قوه قضاییه است .اشرف گرامی زادگــان دربــاره روندی
که این الیحه از ابتدا تا کنون طی کرده است ،توضیح داد:
اولین نسخه  92ماده ای الیحه تامین امنیت زنان مربوط
به سال  ٩١و زمان خانم مجتهد زاده بود .اما الیحه کنونی
مربوط به سال  ٩٢است که هنوز قانون مجازات اسالمی
و قانون آیین دادرسی که سال  ٩٢و  94اصالحیه خورد،
تصویب نشده بود .به خاطر همین آن زمان که ما در حال
تدوین این الیحه و ارجاع آن به قوه قضاییه بودیم ،وقتی
به مرحله قوه قضاییه رسیدیم ،اول آن را با قانون مجازات
اسالمی و آیین دادرسی کیفری انطباق دادیم تا هرجا که
ماده تکراری داشت و در اصالحات جدید قوه آمده بود،
حذف کنیم .این کار در قوه قضاییه زیر نظر  ١٨مستشار
و قاضی برجسته انجام شد و زیر نظر معاون حقوقی قوه
قضاییه ،پیش رفت و اکنون همین الیحه  52ماده دارد .
وی تاکید کرد :عالوه بر این که قضات قوه قضاییه با دقت
مواد الیحه را کنترل کردند ما از لحاظ فقهی هم برای آن
 150صفحه سند پشتیبان توسط فردی که به فقه وارد
بود ،نوشتیم و آن را دراختیار قوه قضاییه گذاشتیم .وی
ادامه داد :پس از برگزاری آخرین جلسه ما با قوه قضاییه
 ،حدود دو ماه پیش از عید معاونت حقوقی قوه قضاییه
آن را به دفتر آقای الریجانی تقدیم کرد واز همان زمان در

از میان خبر ها

انتظار امضای ایشان است .ما هفته ای دو بار با قوه قضاییه
تماس می گیریم تا ببینیم الیحه در چه مرحله ای است و
اگر نیاز به اصالح دارد جلسه بگذاریم اما االن حدود شش
ماه است که هیچ اطالعی به ما نداده اند.گرامی زادگان
افزود :مرکز امور زنان از  52ماده الیحه تامین امنیت زنان
راضی است مگر این که بعدها در آن دخل و تصرفی صورت
بگیرد که باید ما را در جریان قرار بدهند چرا که الیحه
مذکور را معاونت امور زنان نوشته است .در غیر این صورت
ما اعتراض می کنیم  .مشاور حقوقی معاونت امور زنان
در پاسخ به این سوال که آیا برای حذف برخی مواد الیحه
روی شما فشاری و جود داشت؟ تاکید کرد :اصال .در قوه
قضاییه ما هیچ فشاری نداشتیم  .فشارهایی که احساس
شد مربوط به مراکزی بود که گمان می کردند نگاه ما به
فرهنگ غرب است و از فرهنگ اسالمی استفاده نکردیم
درحالی که وقتی آن ها سند پشتیبان فقهی حقوقی ما
را ببینند متوجه می شوند که ما بر اساس چهارگانه های
اصول اصلی قرآن ،سنت ،اجماع و عقل پیش رفتیم .
▪توجه به همه خشونت ها

وی درباره این که آیا تمام خشونت های مهم مربوط به
زنان در الیحه مورد توجه قرار گرفته است؟ توضیح داد:
ما تالش کردیم تا همه خشونت ها را مورد توجه قرار دهیم
به ویژه "اسیدپاشی" .اهمیت این موضوع و همزمانی آن
با اصرار مجلس درباره مجازات کسانی که اسید خرید و
فروش می کنند ،بیشتر مورد توجه قرار گرفت .بنابراین در
یکی از تبصره ها مجازات افرادی را که اقدام به اسیدپاشی
می کنند  ،دو درجه تشدید و تبصره ای را هم لحاظ کردیم
مبنی بر ایــن که هر فــردی مرتکب اسیدپاشی شــود از
تخفیف ،تعلیق و بخشودگی محروم می شــود .مشاور
حقوقی معاونت امور زنان با ابرازگله مندی از معطل ماندن
مباحث مربوط به زنان و کودکان در قوه قضاییه گفت :ما
االن نگران این هستیم که با توجه به شرایطی که در جامعه
داریم نتوانیم جلوی خشونت هایی را که باعث نابود کردن
زندگی ها می شود ،بگیریم.

...



آموزش و پرورش
آموزش و پرورش :وجود  ۱۰۰هزار نیروی مازاد صحت ندارد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اعالم این که ۳۰۰محیطبان امسال استخدام خواهند شد ،افزود :دیه معوق
محیطبانانیکهازسال ۱۳۹۴دچارمجروحیتشدهاند،پرداختمیشود .بهگزارش مهر ،محبتخانیباتاکیدبر
تبدیل دانشکده محیط زیست به دانشکده محیطبانی افزود :محیط بانانی که در آزمون استخدامی موفق می شوند
باید دوره های کاردانی تا کارشناسی را بگذرانند .محیط بانان مانند نیروی انتظامی صاحب درجه می شوند که از
محیط دار سوم شروع و به ارشد محیط داری می رسد که نقش مستقیمی در میزان حقوق و پست سازمانی دارد.

استفاده از شیلنگ آب در بخشهایی از انگلیس
ممنوع میشود

رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با بیان این که در ساختار نظام اداری  ۵۲هزار پست
مصوب داریم گفت :در این  ۵۲هزار پست مصوب ۳۵ ،هزار نفر شاغل هستند و بقیه پستهای مصوب اداری ما
بالتصدی است .وجود ۱۰۰هزار نیروی مازاد صحت ندارد.اسفندیار چهاربند در پاسخ به اظهاراتی از سوی رئیس
امور آمار و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر وجود  ۱۰۰هزار نیروی مازاد در آموزش
و پرورش اظهار کرد :این عدد کامال اشتباه است و حتی وجود یک مورد نیروی مازاد را هم قبول نداریم.

افزایش ظرفیت تولید برق از هفته اول مرداد
مدیرعامل شرکت مپنا از افزایش  ۱۶۰مگاواتی ظرفیت
تولید بــرق کشور تا  ۱۰روز آینده خبر داد .به گــزارش
خبرنگار اقتصادی نبأپرس  ،عباس علی آبادی مدیرعامل
شرکت مپنا در حاشیه بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی
پرند در جمع خبرنگاران اظهار کــرد :خبر خوش برای
مردم این است که با همت متخصصان داخلی توانستیم
واحدهای بخار نیروگاه پرند را یک به یک آماده بهره برداری
کنیم .وی افــزود :واحــد اول بخش بخار نیروگاه سیکل
ترکیبی پرند در آبان ماه سال گذشته به مدار وارد شد و
توانستیم اکنون واحد دوم را به ظرفیت  160مگاوات آماده
بهره برداری کنیم .علی آبادی از آغاز مراحل پایانی آماده
سازی واحد دوم برای سنکرون به شبکه خبر داد و گفت:
واحد دوم بخش بخار این نیروگاه تا  10روز آینده به شبکه
سراسری برق سنکرون می شود .وی ادامه داد :افزایش
 160مگاواتی ظرفیت تولید می تواند نقش موثری در
پایداری شبکه و کاهش خاموشی ها داشته باشد .به گزارش
نبأ پرس ،با بهره برداری از واحد دوم بخش بخار نیروگاه
پرند ،ظرفیت تولید برق این نیروگاه به  1280مگاوات می
رسد .برنامه ریزی شده تا سومین واحد بخار این نیروگاه
سیکل ترکیبی تا پایان امسال وارد مدار شود که ظرفیت
تولید برق آن به  1440مگاوات می رسد.

وزیر علوم:

دانشجویان خارج از کشور اعتبار مدرک
خود را از وزارت علوم استعالم کنند
هادی محمدی – منصور
غالمی وزیر علوم در حاشیه
نــشــســت هــیــئــت دولـــت
دربــــاره بــرخــی مشکالت
دانشجویان خارج از کشور
در خصوص مدارک خود و
تایید نشدن آن ها از سوی
وزارت علوم اظهار کرد:
سازمان اموردانشجویان وزارت علوم یک بخشی دارد به
عنوان ارزیابی مدارک دانشجویانی که در خارج از کشور
تحصیل می کنند و اگر متقاضیان تحصیل در خــارج از
کشور قبل از رفتن به خارج به این بخش مراجعه و فهرست
دانشگاه های مجاز را دریافت کنند قطعا با این مشکل
مواجه نمی شوند البته گاهی با تبلیغات صورت گرفته مردم
می روند که عواقب بدی دارد  .مردم می توانند از موسساتی
که تبلیغات می کنند ،شکایت کنند تا پیگیری کنیم .





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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ردپایسلبریتیهادرپروندهثامنالحججوقبررایگانبا 2گیگکفن!

در صــورت ادامــه گرمای کم سابقه و نباریدن بــاران به
انــدازه کافی ،مقررات ممنوعیت آبیاری با شیلنگ آب
در بخشهایی از شمال غرب انگلستان به اجرا گذاشته
خواهد شد .بنابر خبر« بی بی سی ،یونایتد یوتیلیتی»،
یکی از شرکتهای اصلی تامین آب در انگلیس اعالم
کرد که این محدودیت موقتی شامل حدود هفت میلیون
مشترک آب در شمال غرب انگلستان خواهد شد و از ماه
آینده به عنوان "ضمانتی برای تامین نیازهای ضروری"
اجرا میشود .گرمای هوا و کاهش میزان بارش باران
باعث شده سطح ذخایر آب پایین بیاید و پیشبینی شده که
موج گرما همچنان تا پایان ماه جاری میالدی در انگلیس
ادامه خواهد داشت.سایر شرکتهای آب در انگلستان
اعالم کردند که ذخایر آب کافی است و چنین برنامه ای
را در نظر ندارند.ماه ژوئن مقررات ممنوعیت استفاده از
شیلنگ در بخشهایی از ایرلند شمالی اجرا شده بود .این
شرکت آب اعالم کرده است که در کنار استفاده حداکثری
از منابع آب زیرزمینی ،کارزارهایی را برای تشویق به
مصرف صحیح و عاقالنه آب برای مصرف کنندگان به راه
انداخته است .تصمیم این شرکت آب مسئله هدر رفتن
آب از طریق نشت لولههای آب را به میان کشیده است.
یک کاربر توئیتر در اینباره نوشته است که از این طریق

بین  ۵تا  10درصد مصرف آب کم خواهد شد اما از طریق
تعمیر شبکه آب رسانی و جلوگیری از نشت آب ۲۰ ،درصد
صرفهجویی میشود.براساس آمار رسمی شرکت های
آب انگلستان به طور متوسط بین  ۲۰تا  ۲۲درصد از آب
را به دلیل نشت آب در شبکه آب رسانی هدر میدهند.
پروفسور دیوید هال ،استاد دانشگاه گرینویچ و کارشناس
صنعت آب میگوید کــه شــرکــت هــای آب خصوصی
انگیزه ای برای تعمیر شبکه آب رسانی ندارند چون هزینه
این کار از سود آن ها کم میکند و این کار برایشان مقرون
به صرفه نخواهد بود.
▪جریمه  1000پوندی

ممنوعیت استفاده از شیلنگ یعنی افراد نباید باغچههای
شخصی را با شیلنگ آبیاری کنند یا شستن ماشین و حیاط
خانه با آب ممنوع اســت .جریمه اعــام شده بــرای نقض
مقررات ممنوعیت استفاده از شیلنگ هزار پوند تعیین شده
است.آبیاری باغچهها به وسیله آب پاش و شستن خودرو با
سطل آب و دستمال مجاز خواهد بود.بر اساس گزارش
شرکت یونایتد یوتیلیتی ،یک ساعت استفاده از شیلنگ
حدود  ۵۴۰لیتر آب مصرف میشود که به اندازه مصرف
متوسط یک روز یک خانواده چهار نفره است.

18.8

وقتیبرقکاخسفیدرفت!
ویدئوی جالب قطع برق در
کاخسفیدسوژهطنزکاربران
ایرانی فضای مجازی شد.
در ایــن ویدئو ترامپ بعد از
دیدار جنجالی و ُپر انتقادش
با پوتین ،رئیس جمهور روسیه در حال ارائه گزارش به
کابینه است که به یکباره برق میرود .کاربری در این
خصوص نوشت« :قشنگ معلومه برق رو کارمندای
خود کاخ سفید خاموش کــردن .دیــدن داره زیادی
چرت و پرت میگه خواستن سوژهاش کنن ».کاربری
هم متذکر شد« :ترامپ میخواست افتضاح دیدارش
با پوتین رو ماست مالی کنه که قطع برق مانعش شد.
میگندروغگورسوامیشههمینه».

4.1

ردپای سلبریتیها در پرونده ثامن الحجج
خبر کوتاه بود و ُپر حاشیه« :ردپــای سلبریتیهای
مشهور در پرونده ثامنالحجج»! برخی رسانهها
گــزارشهــای داغــی از دریــافــت هــدایــای چند صد
میلیونی و وامهـــای میلیاردی «م.م» و «ا.ع» از
موسسه مالی اعتباری ثامنالحجج منتشر کردهاند.
گزارشهایی که خیلی سریع در فضای مجازی با
ادعای نامهای این دو مجری مشهور سیما یعنی «م.
م» و «ا .ع» همراه بود .کاربری نوشت« :آقای م.م که
هر شب در برنامه مشهور از فساد حرف میزدید...
آقای «ا .ع»که هر رمضان با فستیوال بدبختی اشک در
یآورید ...حاال وقتش شده به مردم توضیح بدهید.
م 
نامشمادرلیستهدیهبگیرهایموسسهثامنالحجج
چه میکند؟» کاربری هم نوشت« :حاال برای اینکه
ی را
میرعلی و میرعلیها فراموش شوند نام دو سلبریت 
میآورند! لطفااصل ماجرا را فراموش نکنید ».در عین
حال کاربری هم نوشت« :شاید موسسه ثامنالحجج
اسپانسر برنامههای این دو مجری بوده ،چه ربطی به
اونا داره .زود قضاوت نکنین».

33.2

پاریس بعد از جشن قهرمانی جهان و یک درس
انتشار تصاویر پاریس ُپر از زباله بعد از جشن قهرمانی
تیم ملی فوتبال فرانسه در این کشور واکنشهای
زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت .کاربری
در این باره نوشت« :در راه گذشتن از مرز به قصد
راهپیمایی اربعین ،یکجاهایی واقعا سطلهای
زباله به قــدر سیل جمعیت نبود .حاصلاش شد
عکسهایی به قصد تمسخر زائران و حتی طعنه و
تذکر سرکار خانم مشاور رئیس جمهور به النظافة
من االيمان! بفرمایید! اینجا پاریس است .پس از
جشن پیروزی در جام جهانی ».کاربری هم نوشت:
«درس بزرگ این تصاویر آن است که هیچ وقت نباید
خودکم بین باشیم».

15.6

قبر رایگان با بسته تشویقی
رضا رشیدپور در برنامه حاال
خورشید به ماجرای فروش
قبرهای میلیونی در تهران و
اهداییکطبقهقبررایگان
واکــنــش نــشــان داد .او در
بخش طنز این برنامه اعالم کرد که اگر ساعت 12
شببمیریدیکبستهتشویقیمیگیرید!قبررایگان
و  2گیگ کفن اضافه! کاربری با انتشار این ویدئو
نوشت« :ماجرای فروش قبرهای میلیونی در تهران
تلخ است .تلخی که با هزار شوخی و زبان طنز آقای
رشیدپور ،شیرین نمیشود ».کاربری هم نوشت:
«به نظرم عایدی طرح فروش طبقه قبر رایگان فقط
برایپولدارهاست».

22.5
7.4

کیفوکالههاییازجنسپول!
باکاهشوحشتناکارزشپولبولیواریونزوئالبرخی
از مردم این کشور اقدام به ساخت کیف و کالههایی از
اسکناس کردند! اقدامی که در فضای مجازی مورد
توجهکاربرانقرارگرفت.کاربریباانتشارتصویریاز
اینماجرانوشت«:یعنیهردالرمیشهچندبولیوار؟!»
کاربری هم متذکر شد« :مرگ اقتصادی دقیقا یعنی
ایــن .خدا کنه مسئوالن اقتصادی کشور ما هر چه
زودتر فکری به حال ارزش پول کشورمون بکنن که
درسراشیبیوحشتناکیافتاده».کاربریهمنوشت:
«ولیخودمونیمهاخالقیتجالبیه!»

تکذیب شایعات مداوم حول آقای داور
روز گذشته خبری جنجالی در فضای مجازی
سر و صــدای زیــادی به پا کــرد« :علیرضا فغانی
ممنوعالتصویر شد»! خبری که با شاهد گرفتن
مسئلهعدمحضوردوربینهایتلویزیونیدرمراسم
استقبال از ایــن داور کشورمان بعد از بازگشت
از جام جهانی مطرح شد ولی خیلی زود توسط
مدیران شبکه ورزش سیما تکذیب شد .کاربری
در این باره نوشت« :دست بردار این فغانی طفلک
نیستن!اساسانمیتونیمموفقیتیکیروببینیم!»
کاربریهمنوشت«:آخهتوعصررسانههایمجازی
مگه ممنوعالتصویری معنا داره! چرا واقعا چنین
شایعاتیدرستمیکنن؟!خندهداره».
CMYK

