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پیامی که نباید اشتباه
شنیده شود
پس از حداقل دو هفته هجمه رسانه ای جبهه ضد
انقالب بــرای برپایی تجمعات اعتراضــی به بهانه
گرانــی های اخیــر گرچــه برخی تجمعات شــکل
گرفت اما عمال تجمعی چشــمگیر شــکل نگرفت
و به زبانــی دیگر این هجمه رســانه ای  ،دســتاورد
قابــل تاملی نداشــت اتفاقی که شکســت دیگری
برای جبهه ضد انقالب از شبکه رسانه ای همچون
بی بی سی و آمد نیوز تا شبکه منافقان  ،آل سعود و
رژیم صهیونیستی بود .
▪سکوت نشانه رضایت نیست

البتــه پرواضح اســت که اســتقبال نکــردن مردم
از فراخوان هــای ضد انقــاب به معنــای رضایت
از شــرایط موجــود نبوده و صبــر و ســکوت مردم و
همراهی نکردن بــا جریان ضد انقــاب به معنای
نبود مشکالت نیست .واقعیت آن است که گرانی،
تــورم ،بیکاری ،بی ثباتی و احســاس بــی عدالتی
طاقت مــردم را طاق کــرده  ،مردم از ایــن حجم از
احساس بی عدالتی رنجیده اند اما این رنجش را
هنوز با انقالب معامله نمی کنند.
▪نگرانی از بی ثباتی امنیتی

طبیعتــا نگرانی مــردم از بروز ناامنــی و بی ثباتی
بخشــی از این پازل همراهی نکردن مــردم با ضد
انقالب اســت .مردم می دانند ســناریوی سوری
ســازی ایران برای جبهــه ضد انقــاب موضوعی
جدی است که در هر فرصتی آن را دنبال می کنند
تا ایــران ،این جزیــره ثبــات در دل ناامنی هــا را به
سوریه و عراقی دیگر با جنگ های قومی و مذهبی
تبدیلکنند.
▪اعتقاد به کارآمدی ساختارهای موجود

از طرفی دیگر مردم هنوز به ســاختارهای موجود
معتقدندواینهمچنانیکفرصتبراینهادهای
تصمیمسازوتصمیمگیراستمجلس،قوهقضاییه
و دولت باید این فرصت را مغتنم بشمارند و تا مردم
به ســاختارهای موجود با همه نواقصش معتقدند
ســعی در اصالح امور کنند چه آن که نظر سنجی
ها پس از اغتشاشات دی ماه 96نشان از آن داشت
کهحدود 80درصدمردمهمچنانبهساختارهای

موجود در جمهوری اســامی معتقدنــد و اصالح
شــرایط را براســاس ســازوکارهای موجود امکان
پذیر می دانند.
تجربــه اعتراضات و اغتشاشــات دی مــاه به مردم
نشــان داد که چه کســانی پشــت فراخــوان های
اعتراضیبهبهانهگرانیهاهستند.مفسدانفراری
دیروز همچون کانــا ل های آمد نیــوز  ،منافقان که
ســال ها علیه مردم خود خیانت کرده اند و دســت
شــان به خون  17هزار شــهید خــون آلود اســت و
برخی شیوخ عرب منطقه پشت فراخوان هستند.
▪ضد انقالب مانع حق اعتراض

واقعیت آن است که اگر میدان داری و سوءاستفاده
های ضد انقالب از اعتراضات مردمی نبود حوزه ،
نهادروحانیت،مساجدودانشگاهمیتوانندمیدان
داران اعتراضات مردمی باشــند چه این که مردم
ناراحت و معترضند .صداهایی که تا دیر نشده باید
شنیده شــود .بدیهی است مشــکالت اقتصادی
اجتماعی و حتی سیاســی در بســیاری از جوامع
وجوددارد و حاکمان و مسئوالن جامعه باید برای
شنیدن این انتقادها و اعتراض ها کانا ل ها و زمینه
های بیــان آن را هم فراهم کنند.کانــال هایی که
در بســیاری از جوامع از مســیر رســانه ها ،احزاب
واقعی ،ســازمان های مردم نهاد ونخبــگان مورد
وثوق مردم،تعیین ســازوکار برگزاری اجتماعات
قانونــی و ....عبور می کننــد و صدای مــردم را به
گوش مسئوالن می رساند.
مسئوالنی که باید پاســخ گو باشــند ،این شرایط
میســر نمی شــود مگر در فضای مطالبه عمومی،
واقعیتیکهمتاسفانهبهدلیلنبودشرایطمتناسب
و میدان داری و نفوذ ضد انقالب عمال امکان آن از
مردم سلب یا امکان آن بسیار کم قدرت شده است.
افکار عمومی در مواجهه با فضای فعلی به وضوح
دســت رد به فراخوان هــای ضد انقــاب زده اند و
نه تنها صداقتــی در ایــن فراخوان ها نمــی بینند
بلکه بیشــتر مردم حتــی به آن هــا به چشــم ابزار
پیاده کردن سناریوهای نوشته شده در واشنگتن
تل آویو و ریــاض برای ویرانی و تجزیــه ایران بزرگ
می نگرند .مســئوالن باید صــدای نجابت مردم را
بشنوند و همچنین کانال های موجود برای سخن
گفتن مردم با مســئوالن و شــنیده شــدن صدای
آنان را تقویت کنند .بدیهی است خیلی از وقت ها
احساس فرد معترض مبنی بر این که صدای او از
سویمسئوالن شنیدهمیشود حتیبهرغمآنکه
تغییرچندانیدرحل مشکالتشهمپدیدنیایدمی
تواندبسیاریازتحرکاتضدانقالبراخنثیکند.
قطعا شنیدن صدای معترضان اولین گام اصالح
امور است ونا امیدی از انتقال این پیام از سوی فرد
معترض اولیــن گام غلتیــدن وی در دام فراخوان
هایی اســت که در پشــت آن نه حل مشکالت که
هیوالی سوری سازی ایران خفته است .

خسارت ساالنه50میلیارد تومانی
فرودگاه مهرآباد به منطقه 9تهران
دانش پور -شــهردار منطقه 9تهران با تاکید بر آثار زیانبار محیط زیستی اعم از
آلودگی هوا و آلودگی های صوتی ناشــی از پرواز هواپیماهــا از فرودگاه مهرآباد
گفت :طبق مطالعات انجام شده ،وجود فرودگاه بین المللی مهرآباد در منطقه
 9تهران ســاالنه حــدود 50میلیارد تومان خســارت به این منطقه و شــهرداری
وارد می کند .ســید علی مفاخریان در جمع خبرنگاران حوزه شهری ادامه داد:
با وجود آن که از ساعت 12شب تا  5صبح نباید هیچ پرواز شــبانه ای از فرودگاه
مهرآباد انجام شــود اما تاخیرهای پروازهای داخلی در ســال های اخیر ،باعث
شدهاینمصوبهبهطورکاملدرفرودگاهبینالمللیمهرآباداجرانشودبنابراین
ما از وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها درخواست کرده
ایم تا مسئله پروازها مدیریت شود .وی همچنین از ارائه پیشنهاد ایجاد خط ویژه
مترو بین فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بین المللی امام خمینی خبرداد.شــهردار
منطقه 9تهراندربارهسرنوشتمالکیتپادگانجینیزتوضیحداد:اینپادگان
در مالکیت ارتش ،وزارت دفاع و وزارت آموزش و پرورش است که شامل شهرک
هایمسکونی،اراضیبدوناستفادهوانبارهایآموزشوپرورشاست.مفاخریان
گفت:درحالپیگیریوتامینمنابعمالیبرایتملکبخشیکهمربوطبهادامه
پروژه بزرگراه یادگار امام(ره) اســت و در پادگان جی قرار دارد هستیم و بررسی
خواهیمکردکهآیامیتوانیمدیگراراضیاینپادگانرادراختیارمجموعهمدیریت
شهریقراردهیمیاخیر.اینکاربایدبامشارکتمجموعههاینظامیانجامشود.

حضور«مراقب» درسرویس مدارس
پایه ابتدایی الزامی شد
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور از الزامی شدن مراقب برای
ســرویس مدارس در پایه دبستان خبر داد و گفت« :براســاس آییننامه مصوب
هیئتوزیرانودستورالعملیکهبهتبعآنبهتصویبرسیدحضورمراقببرای
ناوگان انبو ه بر مانند ون ،مینیبوس و اتوبوس برای دانش آموزان پایه ابتدایی
الزامیاست».مرتضیضامنیدرگفتوگوباایسناافزود«:طبقاینقانونوقتی
قرار است ناوگان انبوه بری مانند اتوبوس ،مینی بوس و ...خدماتی ارائه دهند
عالوه بر راننده باید فردی تحت عنوان «مراقب» حضور داشته باشد که در سوار
وپیادهشدنوعبورازمعابرشهریبهدانشآموزانکمککند.حضورمراقبدر
گذشتههمبودهاماامروزهبهصورتجدیتروبرجستهتردردستورکارقراردارد.

فروش دالر و ارزدرفرودگاههایکشور
ممنوع شد

فرماندهپلیسفرودگاههایکشورازممنوعیتخریدوفروشدالرودیگرارزهادر
فرودگاهها خبر داد .به گزارش پایگاه خبری جماران ،سردار حسن مهری درباره
فعالیتبرخیافراددرفرودگاههایبینالمللیوفروشدالروارزتوسطاینافراد
سودجواظهارکرد:خریدوفروشدالروارزدرفرودگاههایکشورممنوعاستواگر
فردیدرفرودگاهاقدامبهخریدوفروشدالرکندمامورانپلیسحتمابااوبرخورد
خواهندکرد.ویبابیاناینکهمبلغاینمعاملهومقدارارزتبادلشدهدرآنبرای
پلیسفرقیندارد،افزود:بهطورکلیبحثدربارهممنوعیتفروشدالر وارزاست
و نباید در فرودگاه ها چنین معامله ای انجام شود ،بنابراین دیگر تفاوتی ندارد که
مبلغاینمعاملهچقدراست.

فارس-سخنگویوزارتامورخارجهبااشارهبهحادثهتروردوچرخهسوارانخارجیدرتاجیکستانوواردآوردناتهاماتکذببهجمهوریاسالمی،ازاحضارسفیرتاجیکستان
بهوزارتخارجهخبرداد.یکشنبههفتهگذشتهخودروییبههفتدوچرخهسوارخارجیدرتاجیکستانحملهکردکهدرپیآنوزارتکشورتاجیکستان،حزبنهضتاسالمی
رامسئولاینحملهدانستوادعاکرد:رهبراینحزبدرایرانآموزشدیدهاست!درعینحالداعشباانتشاربیانیهایمسئولیتحملهبهاینگردشگرانرابرعهدهگرفت.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• در برنامه ماه طاهر که در ایام ماه مبارک رمضان از
شبکه خراسان رضوی هنگام افطار پخش می شد ،از
سوی یکی از برنده ها به عنوان یک فرد نیازمند به این
برنامه معرفی شدم که هدیه این مسابقه مبلغ پانصد
هزار تومان بود ولی با گذشت دو ماه هنوز به دستم
نرسیده است  .از شما مسئوالن محترم استانی تقاضا
می کنم لطفا پیگیری و رسیدگی کنید.
••با هزار نذر و دعا یک کار گرفتم تا لقمه نانی سر
سفره خانواده ام ببرم .همه مصالح چندین برابر شد
االن نمی تونم به تعهدم عمل کنم دارم راهی زندان
میشم با سه فرزند و اجاره! احسنت بر دولتمردان.
••حاال که تورم باال رفته است آیا نباید یارانه ها هم
افزایش پیدا کند؟
••قرار بود سود سهام عدالت کارگرهای ساختمانی و
فصلی در تیرماه به حساب مشموالن واریز شود ولی
هنوز واریز نشده است!
••باورش سخته که فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی
بــرای سفرش بــه کرمانشاه از پـــرواز اختصاصی
استفاده کــرده اســت نتیجه ایــن کــه ایــشــان هنوز
اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد.
••می خواستم راجع به گزارشگر برنامه گزارش 5
عرض کنم که ایشان بیشتر اوقات ،ادب و نزاکت را
در مصاحبه با متهمان یا مجرمان رعایت نمی کنند
و با الفاظ ناشایست با ایشان به مصاحبه می پردازند
که اصال از لحاظ اخالقی صحیح نیست و همان متهم
هم برای خودش شخصیت داره.
••لطفا دربــاره آشفته بــازار وحشتناک (دخانیات)
سیگار ،گزارشی تهیه کنید.
••بنده نزدیک به یک سال است که گوشی موبایلم
را سرقت کردند .از شرکت ایرانسل استعالم مثبت
بودن کد رهگیری را گرفتم و دومرتبه شکایت خودم
را به مرجع محترم قضایی اعالم کردم و هر دو مرتبه
مرجع محترم قضایی بنده رو محکوم کردند و گفتند
صرف استعالم از شرکت ایرانسل دلیلی بر سرقت
نیست ...حال چطور پیگیر باشم تا به حقم برسم؟
••آخر تیرماه بود تامین اجتماعی اعالم کرد تفاوت
حقوق مستمری بگیران را از اول مردادماه تا دهم
برج پرداخت می کنند ،حتی در تاریخ هشتم مرداد
در روزنامه خراسان مجدد اعالم کردند که تا دهم
مرداد پرداخت می کنند ولی هنوز واریز نکرده اند
چرا؟
••بــا ســام و خسته نباشید خدمت تــک تــک شما
عزیزان روزنامه خراسان از بابت خراسان قدیم.
بسیار زیبا و عالی دمتون گرم حرف نداره.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••نتیجه کاهش سود بانکی متشنج شدن هر روز یک
بازار اقتصادی و فشار به مردم عادی.
••چرا بعد از گذشت چند سال سهامداران پدیده
به پولشان نرسیدند؟ احقاق حق کی صــورت می
گیرد؟ لطفا مجموعه پدیده را به فروش و مزایده کلی
بگذارید بلکه کمی مشکالت زندگی مان کمتر شود.
••ای کاش با توجه به تورم ،پلیس پیشگیری فکری
برای افزایش حقوق نگهبانان بانک می کرد.
••راه حل ارز مسافرتی که هم دولت منتفع شود و
هم کسانی که به صورت واقعی ارز مسافرتی الزم
دارند و همچنین قیمت نیز به تعادل نزدیک شود و
تقاضاهای کاذب کاهش یابد به نظر این جانب این
است که متقاضی این ارز در برابر پرداخت هر 100
یورو مبلغ یک میلیون تومان مجبور به سپرده گذاری
به مدت شش ماه نزد بانک باشد و مثال اگر 1000
یــورو پــرداخــت می شــود مبلغ  10میلیون تومان
سپرده گذاری شش ماهه و سود آن نیز به متقاضی
پرداخت شود و این سپرده گذاری نزد بانک مرکزی
باشد نه دیگر بانک ها که در بازار مداخله کنند.
••لطفا پیگیری کنید چرا قانون دیوان عدالت اداری
درباره دریافت نکردن تعرفه دارویی در داروخانه ها
اجرایی نمی شود؟
••با توجه به بحران جدی آب و برق ،هنوز دستگاه
های اجرایی هیچ دستورالعمل کاربردی به سازمان
های دولتی و غیردولتی به ویژه شرکت ها و فروشگاه
ها بــرای صرفه جویی ابــاغ نکرده انــد .حتما باید
اتفاقی عظیم بر ما نازل شود تا آن وقت به فکر چاره
باشیم!
••آقای مطهری! سنجیده و با درک زمان سخن گفتن
را از مرحوم پدر بزرگوارتان بیاموزید و فقط نامش را
یدک نکشید!
••متاسفانه دستکاری کردن در تاریخ زایمان هم از
طرف افراد و هم از طرف پزشکان و متخصصان به
خاطر سودجویی و ثروت اندوزی انجام می شود.
••خدایا کمکم کن دیرتر برنجم ،زودتر ببخشم ،کمتر
قضاوت کنم و بیشتر فرصت دهم.
••خراسان عزیز من یک هفته هست دنبال خانه
اجاره ای می گردم هنوز موفق نشدم می خوام 15
میلیون رهن بدم با برجی  100تا  150هزار تومان
ولی گیر نمیاد سمت اول طبرسی شمالی .این دیگه
چه بازاری شده؟!
••مشاهده می شود که افراد و جریانات سیاسی از
جانب مردم درباره سیاست خارجی اظهارنظر می
کنند درحالی که امور مربوط به روابط خارجی توسط

نمابر05137009129 :

وزارت امور خارجه مدیریت می شود .چه خوب است
هرکسی در محدوده وظایف خود سخن بگوید.
•• ای به اصطالح آقا زاده نــادان که به مقام شامخ
شهیدان توهین کردی اول این که ژن تو با آن هیکل
نافرم هرگز ژن خوبی نیست دوم اگر تواالن هستی
مدیون شهیدانی هستی که االن به خاطر تو نیستند
سوم گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه
حاصل!
••لطفا فکری به حال خدمات کامپیوتری ها بکنید.
با این اوضاع قیمت قطعات کامپیوتری قدرت خرید
مردم به صفر رسیده .با این هزینه های سرسام آور
بدون مشتری و بیکار از صبح تا شب تو مغازه فقط
می نشینیم و از قیمت دالر که کمر همه ما رو شکسته
حرص می خوریم.
••شهرام رو درون کانتینر پیدا می کنن اما این همه
قاچاق کاال رو که هم وزنشون و هم حجمشون بیشتر
از شهرام هست رو نمی تونن پیدا کنن .مگه میشه؟
••لطفا قوه قضاییه فکری برای پرداخت مهریه با این
قیمت سرسام آور سکه بکند.
••یکی نیست رسیدگی کنه به این آبونمان ،تبصره
های قانونی و قانون بودجه در قبوض آب ،داره چیکار
می کنه حاال مالیات برارزش افزوده هم پیشکش.
••حقه باز و کلک ترین رئیس جمهور آمریکا ترامپ
است .او همان رفتاری که با کره شمالی کرد می
خواهد با ایران انجام دهد ،ایشان اگر مرد و ثابت قدم
بود ابتدا برجام را لغو نمی کرد.
••یکی از مطالبات مــردم حــذف تاثیر آقــازادگــی و
ژن برتر در استخدام ها و شفافیت و عدالت در این
موضوع با برگزاری آزمــون های استخدامی تحت
نظارت دستگاه های ذی ربط است.
••اگر بهترین مربی دنیا هم بیاد بــرای تیم ملی یا
باشگاهی ،بازیکنان ما بازیکن نیستند هرکی می
خواد خودش گل بزنه و خودی نشون بده.
••آقای ظریف می فرمایید تحریم ها تاثیری ندارد.
معلومه که برای شما تاثیری نــداره اگه ماهی یک
میلیون تومان حقوق گرفتی بعد می فهمی تاثیر
داره یا نه!
••چرا قوه قضاییه به فکر آقایونی که مشکل پرداخت
مهریه با قیمت سکه دارند نیست؟ آیا تاوان وضعیت
نابه سامان قیمت سکه رو باید امثال من بدن که
سکه از زمان ازدواجم تا االن  250برابر شده .با این
رشد قیمت سکه یک سری به ثبت امالک و اسناد یا
دفترخانه ها بزنید ببینید چقدر زندگی ها داره به
خاطر پول از بین میره.
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غلط امالیی جنجالی پزشک ایرانی

پزشکیدرنوشتننسخهبرایبیمارخود،پمادی
را تجویز کرده که روی زخم مالیده شــود و کلمه
زخم را به صورت اشتباه ضخم نوشت این حرکت
پزشکجنجالیدرشبکههایاجتماعیبهوجود
آورده است .محمد رضا در زیر این عکس نوشت:
«این دکتر با همین ســوادش می خــواد مردم رو
معالجه کنه» المیرا هم ادعا می کند دانشجوی
پزشــکی اســت و برای این عکس نوشــت« :باور
کنید از این اتفاق ها توی خســتگی پیش میاد تا
حاال خودتون از این اشــتباه هــا نکردین مگه؟»
بهرام هم نوشــت« :چرا باید حداقــل حقوق این
پزشک ها از حداکثر حقوق بقیه رشته ها بیشتر
باشــه آخه مگه انصافه .همینه کــه همه میخوان
برن پزشکی بخونن»

280.4

ابری به وزن بیش از 100فیل!

شــاید شــما هم جزو افرادی باشــید که از دیدن
ابرهای پنبه مانندی که «کومولوس» نامیده می
شــود ،لذت می برید و با نــگاه کردن بــه آن هابه
دنبال یافتن شــکل هایی آشــنا مثل حیوانات یا
اشیای مختلف باشــید اما بد نیســت بدانید این
ابرها در خود حجم بســیار زیــادی انرژی ذخیره
کرده اند .به نقل از نشریه  ،focusشاید این ابرها
ســبک به نظر برســند ولی یک ابــر «کومولوس»
معمولــی دارای تقریبــا  ۵۵۱تن آب انــد  ،وزنی
معــادل  100عدد فیــل و  ۵۵۱عــدد خودروی
ســواری! کاربری در این باره نوشت« :این بار که
نگاه تان به چنین ابرهایی افتاد ،به یاد شــگفتی
خلقت درون آن ها هم باشید».

504.8

چهرهکابینهبعدازاعمالقانون

 قانــون جدیــد ممنوعیــت از بــه کارگیــری
بازنشستگان باعث شــد کاربران فضای مجازی
عکس وزیر جــوان کابینه یازدهــم را با زیر نویس
طنز :اولین عکس دســته جمعی اعضای هیئت
دولــت بعــد از اجــرای قانون منــع بــه کارگیری
بازنشســتگان را بازنشــر کرده و نظــرات زیادی
را برایش نوشــتند .ســعید نوشــت« :اگه چهار تا
جوون توی کابینه بود االن این قدر دیر به دغدغه
های مردم واکنش نشــون داده نمی شد »کاربر
دیگری نوشــت « :آقایان مــدام به ورودشــون به
صحنه مدیریت کشور در ســن کمتر از  25سال
درحالی که اکثرا دیپلمه بودند افتخار می کنند
و بعد از  40ســال هنوز صندلــی رو رها نکردند»
کاربری نیز نوشت «:مهم تر از رفتن باز نشستگان
جایگزینی نیرو های جوان کاردان است ».

تصمیمفغانی برای برگرداندن دستمزدش به فیفا!

دســتمزد داور ایرانــی که مســابقه حســاس و مهم
رده بندی جام جهانی 2018را ســوت زد ،از بانک
سوئیســی به حســاب بانکی اش در ایران واریز شد
اما باعث خوشــحالی او نشــد! ظاهرا قرار شــده که
دســتمزد فغانی را به ریــال تبدیل کننــد و بابت هر
دالر فقط 4200تومان بــه او بدهند! او در واکنش
به این اتفاق گفته کــه پول را نمی گیــرد و گفته اگر
آن را به حســاب فیفا برگردانند و همــان جا بماند،
بهتراست! کاربری دراین باره نوشت« :قشنگمی
خوانفغانیروازایرانفراریبدن!»وکاربردیگری
نوشــت« :آقای فغانی بعد از اون اتفاق تو ورزشــگاه
روسیه ،داره سرعت تولید حاشــیه رو برای ثبت در
گینسمیشکنه!»

751.5

کسبرتبه 1098کنکورتوسطدخترینابینا

«سنورقادری»دخترمریوانیدراستانکردستان
که چند ســال پیش چشــمانش را بــه خاطر یک
خطــای پزشــکی از دســت داده بــود ،در کنکور
امســال رتبه  1098منطقه  3را در رشــته علوم
انسانی کسب کر د تا یک بار دیگر به همگان ثابت
کند که نتیجه تالش و پشتکار چیزی جز موفقیت
نیســت .او  15ســاله بود کــه تیغ هــای جراحی
یک پزشک دیدگانش را برای همیشه به تاریکی
کشاند اما تقدیر را پذیرفت و حاال موفق به کسب
رتبه ای خوب در کنکور امسال شــد .کاربری در
این باره نوشت« :کاش همه مان از «سنور» ،تالش
را به جای غر زدن یاد بگیریم».

690.8

کارگر خالق و هنرمند

ویدئویی از یک کارگر زحمت کش در شــبکه های
مجازی پخش شــد که در آن کارگری را نشان می
دادکهبهدلیلدرآمدپایینوناتوانیدرخریدساز،
توانستهباظرفروغن 17کیلویی،چندتکهچوب
و  ...یک کمانچــه برای خودش درســت کند و این
طوری دلتنگی هایش را به باد فراموشی بسپارد.
کاربریدربارهاینکارگرهنرمندنوشت«:چهخوب
کهدرکنارهمهمشقاتزندگیبازهمبهفکرهنری
که دوســت داره هست و موســیقی رو از زندگیش
حذفنمیکنه».وکاربریضمنانتقادوارداتبی
رویهکشورنوشت«:مسئوالنماخوبهازاینکارگر
هنرمندیادبگیرنودنبالوارداتهمهچینباشن»
CMYK

