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زیست بـوم

زاویه دید

عصر جدید دیدن جوانان مملکت

مهدی رجبی
mhd.rjb17@gmail.com

بخش مقدماتی مس��ابقه عصر جدید یکشنبه شب
گذش��ته تمام شد و س��ازندگان آن وعده دادند که به
زودی بخش نهایی آن ساخته خواهد شد.
صرف نظر از اینکه چقدر از این مس��ابقه خوشمان
آمده باش��د ،چقدر این شو تلویزیونی طبق معمول چند
سال اخیر س��ازمان صداوس��یما ،کپیکاری از برنامهها
و مس��ابقات ش��بکههای خارجی باش��د و جدا از اینکه
ش��اید خیلیها مثل نگارنده از اجرای مجری این برنامه
خوششان نیامده باشد و برخی رفتارهای او را ماه عسلی
بدانند باید پذیرفت که این برنامه ،برنامه موثری بود.
ش��اید خیلیها از چیدمان داوری این مس��ابقه و
نحوه داوری آنها و حتی برخوردهای س��لیقهای برخی
داوران رنجیده باشند ،اما اینها هم مهم نیست.
آنچه مهم اس��ت و موثر بودن این برنامه را نمایان
میکند ،فرصتی بود که در اختیار استعدادهای مختلف
این کش��ور قرار گرف��ت .آدمهایی که ت��ا پیش از این

احتماال جز خود و خانواده و بچهمحلهایش��ان کس
دیگری از هنر و توانایی و استعدادشان خبر نداشت .اما
همین برنامه با همه ضعفهایش و با همه انتقاداتی که
به آن وارد اس��ت ،توانس��ت این فرصت را به آنها بدهد
که دیده شوند و خودشان را اثبات کنند.
واقعیت آن اس��ت که توی این مملکت پر اس��ت از
جوانانی که میتوانند خودش��ان را اثبات کنند .میتوانند
مفید و موثر باش��ند و این برنامه مشتی نمونه خروار بود.
اما مش��کل از جایی است که سالهاست ساختار اجرایی
کش��ور فرصت را بیش��تر از دیگران به همان به اصطالح
«ژن خوب»هایی میدهد که از فضل پدر بهره میبرند و
میتوانند به هرجایی که اراده میکنند برسند .اما بچههای
مناطق مختلف ایران ،از سیس��تان بلوچس��تان گرفته تا
کرمانش��اه ،ایالم ،بجنورد ،اردبیل و ...این امکان را ندارند
که خودشان را به جامعه و مسئوالن اثبات کنند .حتی اگر
به دنیا هم اثبات کنند ،اینجا کسی تحویلشان نمیگیرد.
کم بودند بچههایی که در همین عصر جدید از رکوردهای
جهانیشان و در عین حال بیتوجهی داخلی گفتند.
دم «عصر جدید»یها گرم که به ما و از همه مهمتر
به مسئوالن (اگر تلویزیون داخلی ببینند) فهماندند که
این خاک زرخیز آدمهایش هم پر از انرژی و استعداد و
تالش برای بهتر بودن است و باید قدرشان را دانست .و
همین یک اتفاق برای این برنامه کپی شده از شبکههای
خارجی ،پ��رزرق و برق ،با برخ��ی داوریهای عجیب و
غریب کفایت میکرد و اجر فراوانی خواهد داشت.

رهبر انقالب اسالمی در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران:

وزرای فرهنگ و صنعت
مسئله کاغذ را حل کنند
رهبر معظم انقالب
ب�ا والیـــت
اس�لامی دیروز با
حضور در مصالی ام��ام خمینی(ره) به
م��دت دو س��اعت و نی��م از نمایش��گاه
بینالمللی کتاب تهران بازدید کردند.
در ای��ن بازدید که وزی��ر فرهنگ و
ارشاد اسالمی نیز حضور داشت ،حضرت
آیتاهلل خامنهای ضمن گفتوگو با ناشران
در جریان تازههای نشر قرار گرفتند.
علی آبادی مس��ئول انتشارات افق
ضمن ابراز خرس��ندی از بازدید رهبر
انقالب از ای��ن غرفه ،گفت :ما باورمان
نمیش��د ک��ه رهب��ر انق�لاب از غرفه
انتشارات افق بازدید کنند.
در جری��ان بازدی��د ب��ه کت��اب
"دیلماج" نوش��ته حمیدرضا شاهآبادی
اش��اره کردند و فرمودن��د؛ این کتاب
بس��یار خوب اس��ت .همچنین ایشان
کت��اب «پدرخوانده» را ت��ورق کرده و
بخشی از آن را مطالعه فرمودند .درباره
ادبیات کالسیک منتشره در انتشارات
افق نیز توضیحاتی را خدمتش��ان ارائه
کردیم که رهبر انقالب گفتند :انتش��ار
ادبیات کالسیک کار خوبی است.
در این میان ایشان به کتاب داستان
«دو شهر» اش��اره کردند و توضیحاتی
را برای وزیر ارش��اد درب��اره این کتاب
مطرح کردند .زمانی که من به ایش��ان
گفتم که این کتاب پرتیراژترین کتاب
جهان شده اس��ت ایشان تأیید کردند.
پ��س از این همچنی��ن رهبر انقالب با
اش��اره ب��ه کتابهای رض��ا امیرخانی
درب��اره میزان فروش و اس��تقبال این
کتابها پرس��یدند که من عرض کردم
کتابهای امیرخانی جزو پرفروشهای
انتشارات افق است.
شهرس��تان ادب دیگر غرفه مورد
بازدید رهبر انقالب بود که مسئول این
غرف��ه به کتابهایی که به رهبر معظم
انقالب معرفی کرده است ،اشاره کرد و
گفت" :من پناهنده نیس��تم" ،مجموعه
"آنج��ا که نامی نیس��ت" و "ق��اف" از
جمل��ه کتابهای��ی بود که به ایش��ان
هدیه دادیم .همچنین مجموعه قصاید
امیریاس��فندقه با عنوان "سیاه مست
قصیده ساقه تاک" کتابی بود که ایشان
بخشی از آن را خواندند.
وی ادامه داد :زمانی که کتابهای
خروج��ی مدرس��ه رم��ان و انجم��ن
آفتابگردانها را به ایشان معرفی کردیم،
ایشان از این خروجیها تعریف کرده و

آفرین گفتن��د .کتاب "هیاهو" خروجی
انجمن آفتابگردانها از دیگر کتابهایی
بود که رهبری از آن تعریف کردند.
انتشارات علم دیگر غرفهای بود که
رهبر معظم انقالب از آن بازدید کردند.
مس��ئول غرفه انتشارات علم نیز با ابراز
خرسندی از این بازدید گفت :معظمله
از ما درباره میزان استقبال از کتابهای
مرحوم باستانی پالیزی سوال کردند که
ما گفتیم نسبتا استقبال خوب است.
انتشارات مسجد مقدس جمکران از
جمله ناش��رانی بود که مورد در جریان
بازدید رهبر انقالب قرار داشت و مسئول
ای��ن غرفه انتش��ارات از تعری��ف رهبر
انقالب از ص��ادق کرمیار و کتابهایش
س��خن گفت و اف��زود :زمانی که کتاب
"مس��توری" صادق کرمیار را به ایشان
معرف��ی کردیم ،ایش��ان گفتن��د :آقای
کرمیار دو کتاب خوب دیگر هم دارد .من
عرض کردم "درد" و "نامیرا" که ایشان
فرمودن��د "نامیرا" کتاب بس��یار خوبی
است .کتاب "نخل و نارنج" یامینپور نیز
دیگر کتابی بود ک��ه به رهبری معرفی
کردیم و ایشان آفرین گفتند.
مس��ئول غرفه انتشارات آگاه نیز از
بازدید رهبر انقالب از غرفه این انتشارات
خب��ر داد و گفت :یک س��ری کارهای
دکتر شفیعی کدکدنی را معرفی کردیم
که ایشان درباره فروش این آثار و میزان
استقبال سوال پرسیدند.
همچنین رهب��ر انقالب در جریان
بازدیدش��ان از نمایشگاه کتاب گفتند:
صورت وضعیت نشاندهنده این است
که م��ردم هنوز کتاب میخرند و برای
خوان��دن ،میخرن��د .ایش��ان در ادامه
گفتند :دنیای کتاب ،دنیای پیچیدهای
اس��ت و این نکتهای اس��ت ک��ه آقای
صالحی [وزیر ارشاد] باید توجه کند.
رهب��ر انق�لاب در بخش��ی دیگر از
صحبتهایشان به هنگام بازدید از غرفهها
گفتند :باید مسأله کاغذ را حل کرد؛ اینطور
نمیش��ود .وزیر فرهن��گ و وزیر صنعت
بنشینند و این مسأله را حل کنند.
مدیر غرفه انتش��ارات س��روش در
نمایش��گاه کتاب تهران ضمن اشاره به
بازدی��د رهبر انقالب از انتش��ارات این
غرفه اظهار داش��ت :خوش��حالم رهبر
انقالب غرفه انتشارات سروش را مزین
کردن��د که این مس��ئله باع��ث افتخار
مجموعه انتشارات سروش است و یک
نعمت بزرگ شمرده میشود.

سیناییپور گفت :مقام معظم رهبری
درباره کتابها اطالعات خوبی داشتند و
با حضور در سروش سراغ تازههای کتاب
را گرفتن��د که یکی دو مورد به ایش��ان
ارائه ش��د .ایش��ان توصیه کردند به امر
کتابخوان��ی و ترویج آن همت کنید؛ به
خصوص به انتشار کتابهایی در حوزه
مسائل روز تاکید مؤکد داشتند.
وی اف��زود :ما در غرفه انتش��ارات
سروش دو کتاب تجارةاالمم و دختران
آفتاب ک��ه تقریظ معظمله را به همراه
دارد خدمت ایشان ارائه کردیم و رهبر
انقالب درباره اس��تقبال مردم از کتاب
دختران آفتاب س��ؤال کردند که بنده
عرض ک��ردم این کتاب بس��یار مورد
مطالبه بازدیدکنندگان قرار دارد.
همچنی��ن میثم نیل��ی مدیرعامل
مجمع ناشران انقالب اس�لامی درباره
بازدید رهبر انقالب از غرفه مجمع گفت:
مقام معظم رهبری پیرامون توزیع کتاب
هم نکاتی را فرمودند و تاکید کردند در
امر توزیع پیش بروید و تش��ویق کردند
جبهه انقالب در حوزه توزیع کتاب باید
قویتر باشد .ایشان تفقد و احوالپرسی
با آقای آخوندی داش��تند که مدیر نشر
دارالکتب اسالمیه و از پیشکسوتان نشر
هس��تند و گفتند بنده بچههای مجمع
ناشران انقالب را دعا میکنم.
تاکید رهبر انقالب بر حمایت از
ناشران نزدیک به فرهنگ انقالب
قائممقام نمایشگاه کتاب گفت :رهبر
انقالب در جریان بازدیدشان از نمایشگاه
بر لزوم حمایت از نشری که به فرهنگ
انقالب نزدیک است ،تاکید کردند.
قادر آشنا گفت :ما بسیار خرسندیم
که ایش��ان از نمایش��گاه بازدید کردند.
حضور ایشان در نمایشگاه کتاب پیامهای
بسیاری هم برای بازدیدکنندگان و هم
برای نمایشگاه و مس��ئوالن اجرایی آن
دارد .آن چیزی که در فرمایشات معظمله
بود این بود که باید حمایت از نشری که
به ترویج باورها و اعتقادات ما توجه دارد
و به فرهنگ انقالب نزدیک اس��ت و به
هویت ایرانی و اس�لامی میپردازد را در
دستور کار قرار دهیم.
آش��نا تصریح کرد :وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی نیز در جریان این بازدید به
نکتههای کلیدی مدنظر وزارت فرهنگ
و ارشاد اس�لامی اشاره کرد و گفت ،در
حوزه بینالملل باید کشورهای همسایه
را ک��ه در حوزه تمدنی و اس�لام ما قرار
دارند را مورد توجه قرار دهیم .همچنین
گام دوم انقالب در سرلوحه برنامهها قرار
گرفته است و سوم نیز ترویج برنامههای
فرهنگی در محور مقاومت در کشورهای
عضو محور مقاومت .ایش��ان همچنین
به ترویج بیش��تر کتاب و کتابخوانی در
کشور نیز توصیه کردند.
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امام على عليهالسالم:

دروغگويى از اخالق اسالم نيست.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  ،220ح 4379

ننجون
چهل سال بعد در چنین روزی

دادگاه بانک سرمایه باز قربانی گرفت

شصت و هشت هزار و هفتمین جلسه دادگاه حسین
هدایتی و دیگر متهمان بانک سرمایه برگزار شد.
به گزارش قارقارنیوز در این نشست رئیس دادگاه با
اعالم این مطلب که برای رسیدگی دقیق به این پرونده
به هیچ عنوان عجله نداریم از احضار ش��اهدان تازه به
دادگاه خب��ر داد .در این دادگاه دوازده متهم به صورت
همزمان س��کته کردند و تلنگ دو مته��م دیگر نیز به
وضع مشکوکی در رفت و یکی از آنان نیز درگذشت.
بنابراین گزارش تا امروز دوازده هزار و هفتصد متهم،
شاهد ،مطلع ،تماشاچی و عابر پیادهای که از حوالی دادگاه
عبور میکردند به شکل مشکوکی از دنیا رفتند و پزشکی
قانونی نیز با تایید بیماری آلزایمر حسین هدایتی از دادگاه
خواسته دست از سر کچل ایشان برداشته و آزادش کند.
در جلس��ه قبلی دادگاه از منش��ی دادس��تان که
پیشنهاد رشوه سی هزار میلیارد دالری متهم ردیف اول
بانک سرمایه را رد کرده بود تجلیل شد که وی بالفاصله
بعد از دریافت لوح تقدیر و جایزه از شدت هیجان دچار
عارضه قلبی شد و درگذشت .گفتنی است جلسه بعدی
دادگاه شش ماه بعد تشکیل خواهد شد.
شهرآورد هفتاد کشته و زخمی برجا گذاشت

رئی��س س��ازمان لیگ ای��ران اعالم ک��رد با کاهش
کشتههای شهرآورد میتوانیم در آسیا حرف اول را بزنیم.
به گزارش قارقارنیوز "س��پنتا کفاشیان" با اعالم این
مطلب افزود :در ش��هرآورد قبلی هفتاد و یک نفر کشته
ش��دند و اینبار یک قربانی کمتر داشتهایم که این نشانه
آشکاری از مدیریت کارآمد و علمی ماست .وی آمار هشتاد
هزار مصدوم را مردود دانست و به صراحت اعالم کرد تعداد
مصدومان شهرآورد اخیر به زور به رقم هفتاد و شش هزار
میرسد و الباقی شیطنت رسانههای معاند است.
شایان ذکر اس��ت تاکنون حدود نیمی از جمعیت
ج��وان ای��ران در ورزش��گاهها دچ��ار عوارض��ی نظیر
نابینایی ،سرشکستگی ،قطع عضو و قطع نخاع شدهاند
و کنفدراس��یون آسیا هنوز فدراس��یون ما را در سطح
منطقه به عنوان فدراسیون برتر معرفی میکند.

تخته سیاه
ساعات کاری مدارس در ماه رمضان
تغییری نمیکند

رئیس اداره اطالعرسانی و روابط عمومی آموزش
وپرورش شهر تهران گفت :ساعات فعالیت و شروع به
کار مدارس در ماه رمضان تغییری نمیکند.
مسعود ثقفی اظهار کرد :تاکنون هیچ تعطیلی را به
مناسبت ماه رمضان اعالم نکردیم و در این زمینه به ما
بخشنامهای اعالم یا ابالغ نشده است .وی افزود :تعطیلی
یا تغییر در ساعت کار مدارس فقط در لیالی قدر لحاظ
خواهد ش��د و آن هم با توجه به ش��رایط تقویم امسال
انجام نمیش��ود چون چندان با زم��ان فعالیت مدارس
تداخل ندارد و با ایام امتحانات تالقی پیدا کرده اس��ت.
نیمی از ایام ماه رمضان در اردیبهش��ت و نیم دیگر در
خرداد است که تداخل چندانی با زمان فعالیت مدارس
ندارد بنابراین زمان فعالیت مدارس تغییر نمیکند.

میزان
واکنش معاون دادستان کل به پست توییتری
مهناز افشار پیش از قتل طلبه همدانی

معاون دادس��تان کل گفت :قطعا سلبریتیها تاثیر
جدی در ای��ن قضایا دارند و باید خیلی در مطالبی که
منتشر میکنند ،دقت کنند.
جواد جاویدنیا در پاسخ به این سوال که این توییت
مربوط به منافقین بوده و مهناز افشار بازنشر کرده است و
اینکه آیا قرار نیست پروندهای تشکیل شود ،ادامه داد :بله
متاسفانه .اقدامات الزم در حال انجام است و بیان برخی
موارد باعث میشود کار لطمه بخورد و قطعا در این فضا
دنبال اجرای قانون هستیم و هر کسی هر اقدامی انجام
میدهد باید پاسخگوی اعمال و رفتارش باشد.

ماموریت آخوندهای قالبی
در شبکههای اجتماعی

فراگیر شدن اقبال
مجا ز س�تا ن
عمومی به استفاده
از ش��بکههای اجتماعی ،عرصه فضای
مج��ازی را ب��ه محل��ی ب��رای جوالن
دینستیزان و فعاالن ضدانقالب تبدیل
کرده اس��ت .این سوءاستفاده از قابلیت
ارتباطگیری س��ریع و آس��ان ،یکی از
آس��یبهای جدی فضای مجازی است
ک��ه ب��ه غ��رضورزان مج��ال میدهد
القائات ناشایس��ت و ش��ایعات دروغ را
بهراحتی در کوتاهترین زمان ممکن در
گسترهای قابل مالحظه انتشار دهند و
بر افکار عمومی اثر منفی بگذارند.
از ش��یوههای متقلبان��ه و
ناجوانمردانهای که گروههای ضددین و
معاند به آن متوسل میشوند و بهتازگی
بازخوردهای فراوانی داش��ته ،استفاده از
حس��ابهای جعلی است که با اسامی و
تصاویر پروفایل مذهبی و انقالبی فعالیت
میکنند ت��ا ذهنیت کارب��ران عادی را
نسبت به اقشار ارزشی بدبین سازند.
ع�لاوه ب��ر ارتشه��ای س��ایبری
دو رژی��م صهیونیس��تی و س��عودی،
فرقهه��ای انحراف��ی نظی��ر بهائیت و
گروهکهای ضدانقالب مثل منافقین
و س��لطنتطلبان با س��ازماندهی این
اکانتهای فی��ک ،تالش میکنند بین
مردم و روحانیت ی��ا نهادهای انقالبی
فاصله و دلخوری ایجاد کنند.
هرک��دام از کارب��ران ش��بکههای
اجتماعی بهویژه اینس��تاگرام و توییتر
در ط��ول فعالیت عادی و روزمره خود
در مقاط��ع مختل��ف بارها ب��ا اینگونه
موارد برخورد کردهاند.
بهعنوان مثال ،حساب ناشناسی که
با تصویر یک بسیجی ،از سیالب و زلزله
ابراز خوش��حالی میکند و آن را عذاب
اله��ی ب ه خاطر رأی ندادن به کاندیدای
فالن حزب اصولگرا قلمداد میکند!
ی��ا اکانت��ی که عکس ی��ک بانوی

چ��ادری را ب��ر پروفایل خود نش��انده
و مخاطبان��ش را دع��وت میکن��د تا
بدحجاب��ان را ب��ا چاق��و و تی��غ مورد
حمله قرار دهند! و نمونهای فراگیرتر،
حسابهایی جعلی که وانمود میشود
متعلق به روحانیونی هس��تند با افکار
احمقانه و متحجرانه!
گردانن��دگان ای��ن اکانته��ای
قالبی ضم��ن بهرهگی��ری از ادبیات و
کلیدواژههای ارزش��ی ،ب��ا روش کهنه
"دف��اع ب��د" میکوش��ند ب��ه اه��داف
تبلیغاتیشان جامه عمل بپوشانند .زیرا
دشمن بهخوبی دریافته است که برای
مدیریت افکار عمومی ،تزریق انگارههای
مطلوب خود به ذهن کاربران و تحمیل
خواس��تههایش ب��ر ایرانی��ان ،در گام
نخست باید مرجعیت فکری ،اخالقی و
سیاسی را از نهادها و چهرههای ارزشی
س��لب کند؛ آنگاه سیاستهای مدنظر
خود را آسانتر تحمیل خواهد نمود.
واقعی��ت ماجرا زمان��ی ملموستر
میشود که بالفاصله رسانههای بیگانه
و بران��داز وارد ماج��را میش��وند و با
پروپاگاندا بر دامنه آن میافزایند.
برای خنثی کردن این نقشه ،قطعا
روشنگری و تشریح شیوههای عملیات
روانی دشمن ضروری است؛ اما مهمتر
از آن ،هوش��یاری و دق��ت تکت��ک
کاربران اس��ت ک��ه فریب نخ��ورده و
بازیچه قرار نگیرند.
چقدر مایه تأس��ف است که اقشار
نخب��ه نظیر کنشگ��ران سیاس��ی یا
اصح��اب هن��ر و فرهن��گ و ...در دام
این راهزنان س��ایبری گرفتار ش��وند و
سمتوس��وی اظهارات و مواضعشان با
دروغهایی برگرفته از این حسابهای
تقلبی تعیین شود!
کمااینکه طی روزهای اخیر شاهد
بودی��م یک��ی از همی��ن حس��ابهای
ساختگی با پروفایل جعلی یک روحانی،

افزایش  20درصدی
نرخ کرایههای حملونقل عمومی
باالخ��ره افزای��ش ن��رخ کرایههای
پا يتخــــت
حملونق��ل عموم��ی در پایتخ��ت
براساس مصوبه شورای شهر تهران و تأییدیه فرمانداری
 ۲۰درصد افزایش یافت.
ای��ن افزایش قیمت از صبح امروز برای همه وس��ایل
حملونقل عمومی اعمال شده است و به طور مثال کرایه
مترو از هزار تومان به  1200تومان افزایش یافت .همچنین
نرخ کرایه تاکسی متوسط  ۲۰درصد افزایش یافت.
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران با بیان
اینکه در س��اعات پایانی شب یکشنبه به ما اطالع دادند
از صبح دوش��نبه نرخ کرایههای تاکس��ی مصوب ش��هر
تهران اجرایی ش��ود ،گفت :براساس مصوبه شورا و تأیید
فرمانداری  ۲۰درصد بر کرایههای تاکسی افزوده خواهد
ش��د .هرچند در برخی از خطوط برای رند شدن رقمها،
ممکن است این افزایش بیشتر یا کمتر باشد.
علیرضا قنادان افزود :برچس��بهای نرخهای جدید
چاپ شده و توزیع آن شروعشده و تنها رانندگانی اجازه
گرفتن نرخهای جدید را دارند که برچس��بهای جدید
خود را دریافت کرده و یا از طریق س��امانه الکترونیکی،
کرایههای خود را دریافت کنند .وی با بیان اینکه سامانه
دریافت کرایههای تاکسی از ساعت  ۲۴دوشنبه شب به
روزرسانی میشود گفت :امروز تمامی سامانههای کرایه
تاکسی به روزرسانی شده است و همچنین برچسبها بر
روی تابلوی سرخط خطوط نیز نصب خواهد شد و مانند
هر س��ال برچسب کرایههای جدید طی یک هفته تا ۱۰
روز توزیعشان به پایان میرسد.
دود افزایش  ۲۰درصدی کرایههای حملونقل
در چشم مردم پایتخت
اما در اینباره عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس
ش��ورای اس�لامی افزایش  ۲۰درصدی ن��رخ کرایههای
حملونقل را بسیار غیرمنطقی دانست و گفت :شهرداری
و شورای ش��هر به جای بهبود سرانههای زندگی شهری
به دنبال افزایش هزینههای زندگی شهروندان پایتخت و
جبران کسری منابع شهری از جیب مردم هستند.
یوناتن بتکلیا با انتقاد از اینک��ه دود افزایش نرخ 20

پیام س��خیفی را منتشر کرد تا حضور
همدالنه نیروهای بس��یج مردمی عراق
در کشورمان برای امدادرسانی به مردم
سیلزده را تحتالشعاع قرار دهد.
بهدنب��ال آن ،برخ��ی کاناله��ای
تلگرام��ی و رس��انههای مع��ارض ب��ا
س��ازماندهی ی��ک م��وج هماهنگ و
پرش��دت در فضای مج��ازی ،چنان به
قضی��ه پروبال دادند که عدهای از روی
ناآگاهی انتس��اب چنی��ن اظهاراتی به
یک روحانی ارزشی را باور کردند!
توییتی که به ظاهر متعلق به فردی
روحان��ی به نام س��یدمصطفی حجازی
است و طی آن از دختران مجرد خواسته
شده بود خودشان را به صیغه یک روزه
نیروهای حشدالشعبی قرار دهند.
این پیام به سرعت در فضای مجازی
دست به دست شد و برخی سلبریتیهایی
که همیش��ه بدون کوچکتری��ن دقتی
مطالب را منتشر میکنند ،به این توییت
واکنش نشان داد.
ام��ا ماج��را از این قرار اس��ت که
تصویر حجتاالس�لام غف��ار دریاباری
اه��ل مازندران که اص�لا صفحهای در
توییتر هم ندارد ،توس��ط ضدانقالب به
سرقت رفته و صفحات فیک آن را مورد
سوءاس��تفاده خود ق��رار دادند .صفحه
مذکور اواخر فروردینماه همین س��ال
به وجود آمده است و طرفداران آن هم
عمدتا از کاربران ضدانقالب است.
بررس��ی کامنتها و پستهای این
حس��اب جعلی توییتر هم نش��ان از شاذ
بودن اظهارنظرات فرد مذکور دارد .واقعیت
این اس��ت یکی از حربههای ضدانقالب
سوءاس��تفاده از تصاوی��ر روحانی��ون و
چهرههای موجه و نوشتن مطالبی است
که جامعه روی آن حساس هستند.
پی��ش از این نیز و در زمان حادثه
تروریستی در رژه نیروهای مسلح اهواز
نیز برخی کاربران فیک با سوءاستفاده
از تصاویر روحانی��ون ،مطالب عجیبی
را منتش��ر کردند .ح��ال آنکه با کمی
دقت در محتوای ارسالی یا جستوجو
در ن��وع ارتباط��ات ،س��بک پیامها و
جهتگیری اینگونه اکانتها ،میتوان
جامنیوز
پشت پرده را دریافت.

درص��دی کرایهه��ای حملونقل عمومی به چش��م مردم
میرود ،گف��ت :افزایش  20درصدی ن��رخ به هیچوجه به
صالح مردم نیست و شهرداری باید در آن تجدیدنظر کند.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ش��هرداری نبای��د تمامی
هزینههای ش��هری را از جیب مردم تامین کند ،افزود :با
توج��ه به عدم افزایش نرخ بنزین افزایش نرخ کرایههای
حملونقل نیز نباید افزایش پیدا میکرد.
بتکلیا ادام��ه داد :تعیین نرخ کرایههای حملونقل
بای��د به صورت کارشناس��انه انج��ام و تمامی جوانب در
تعیین آن در نظر گرفته ش��ود اینکه ش��هرداری در هر
جایی که با کمبود بودجه مواجه میشود دست در جیب
مردم میکند به منزله تضییع حقوق ش��هروندان است.
وی یادآور ش��د :حقوق کارمن��دان و کارگران تنها 400
ه��زار تومان افزایش یافت این در حالی بوده که چندین
برابر این مبلغ را باید برای خرید مایحتاج زندگی به ویژه
گوشت و کرایه حملونقل هزینه کنند.
بتکلی��ا با ی��ادآوری اینکه افزایش ن��رخ  20درصد
تناس��بی با ارائه خدمات ش��هری به مردم ندارد ،تصریح
کرد :هیچ تغییری در وضعیت و تعداد حملونقل عمومی
پایتخت ایجاد نش��ده و همچنان ب��ا ازدحام جمعیت در
مترو و تردد تاکسی و اتوبوسهای فرسوده مواجه هستیم
و ش��هرداری و ش��ورای ش��هر به جای بهبود سرانههای
زندگی ش��هری و کاهش آلودگی و ترافیک سرس��امآور
به دنبال افزایش هزینههای زندگی شهروندان پایتخت و
جبران کسری منابع شهری از جیب مردم هستند.
وی اعمال افزایش نرخ کرایههای حملونقل عمومی
را ب��دون اعالم رس��می و اطالعرس��انی عمومی توهین
به مردم پایتخت دانس��ت وگفت :اینک��ه مردم از طریق
بلندگوهای ایس��تگاههای مترو در جری��ان افزایش نرخ
بلیت ق��رار گیرند به هیچوجه درس��ت نب��وده و چنین
رفتاری در شان مردم نیست.
نماینده مردم مسیحیان آش��وری و کلدانی با تاکید
ب��ر اینک��ه افزایش غیرمنطق��ی و بیضابط��ه کرایههای
حملونقل عمومی افزایش استفاده از خودروهای شخصی
و همچنین آلودگ��ی هوا و ترافیک را درپی دارد ،تصریح
کرد :مسئوالن شهری به جای افزایش غیرمنطقی کرایهها
باید به دنبال راهکارهای مناسب برای افزایش و گسترش
تع��داد حملونقل عمومی ب��ه ویژه مترو باش��د و کرایه
حملونقل عمومی باید به گونهای باشد که مردم استفاده
از حملونقل را به خودروی شخصی ترجیح دهند.

