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رویداد

تنها مرز مجاز براى تردد کاروا ن  ها
چزابه است

مهران قربانی،معاون حمل  و نقل ســازمان راهداری و 
حمل  ونقل جاده ای درباره تردد اتوبوس هايی که در ايام 
اربعين در قالب کاروان قصد تردد از مرزهای کشور را دارند، 
گفت: «کاروان ها فقط از مــرز چزابه اجازه تردد خواهند 
داشت.» او تاکيد کرد که هر کاروانی از هر مبدأيی، بايد از 
مرز چزابه تردد کند و اتوبوس های کاروانی هم در رفت و 
هم برگشت فقط بايد از مرز چزابه عبور کنند. «سهم مرز 
مهران بين ساير مرزها برای عبور زائران ٤٥ درصد است 
اما سال گذشته به داليل مختلفی اين عدد به ٦٥ درصد 
رسيد که با جمعيت مازاد در مرز مهران مواجه بوديم که 

مشکالت زيادی ايجاد شد. »

خبر

ره
چه

ساعات ادارى شناور مى شود؟
در روزهاى گذشته صحبت هایى مطرح شده 
بود مبنى بر شناور شدن ســاعات کارى ادارى در 
تهران. این تصمیم به دلیل  شروع کار مدارس بود 
و احتمال بار ترافیکى که بر شهر تحمیل مى کند. 
البته جزییاتى از نحوه شــناور شدن ساعات ارایه 
نشد و  محسن پورسیدآقایى، معاون شهردار فقط 
به این نکته بسنده کرد که:   «قرار بر این است که 
هفته اول مهر ساعات کار دستگاه هاى  اجرایى و 
بانک ها صبح ها از 7 تا 9 به صورت شــناور باشد و 
بعدازظهرها اضافه تر بمانند تــا ترافیک کنترل 
شود. نامه اى در این  زمینه به دولت ارسال شده و 
صحبت هاى اولیه حکایت از ممانعت ندارد، ولى 
هنوز ابالغى صورت نگرفته است.» با وجود طرح 
 این موضوع، روز گذشته عباس پاشا، معاون توسعه 
مدیریت و منابع استاندارى تهران گفت: «در استان 
تهران هنوز جلســه اى در  این خصوص تشکیل 
نشده اســت . بار ترافیکى مدارس فقط مربوط به 
این چند روز نمى شــود و مدارس در طول 9ماه 
فعالیت مى کنند  و باید اقدامات اصولى انجام شود و 
توصیه استاندارى بر خودمدیریتى است تا در یک 

مشارکت جمعى بار ترافیک را کمتر کنیم .  » 

قرار است تخریب، شایعه پراکنى
و دروغ پردازى جاى رقابت سیاسى را بگیرد؟

قضیه جماعت انقالبى نما 
و پروژه ماساژورسازى

ون
ریب

ت
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محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در پیامى توییترى به ادعاى اخیر وزیر امور خارجه 
آمریکا علیه وى واکنش نشان داد و نوشت: «پمپئو در اشتباه است: این ایران نیست که آرزوى جنگیدن تا 
آخرین سرباز آمریکایى را دارد، بلکه این میزبانان او (پمپئو) از «تیم ب» هستند که به نظر مى رسد آرزوى 
جنگیدن با ایران تا آخرین سرباز آمریکایى را دارند. ایران هیچ تمایلى به جنگ ندارد، اما ما همیشه از مردم 

و کشورمان دفاع کرده ایم و خواهیم کرد.» 

وزیر امور خارجه:  

ایران هیچ تمایلى
به جنگ ندارد

در هر اتاقى ، محل هاى امن را 
مشخص کنید  ( مثالً زیر یک 
میز محکم یا کنار ستونها یا 

دیوارهاى مجاور آنها). 

دستورالعمل جدید
پرداخت یارانه مطبوعات

سیدعباس صالحى، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در 
نشســت صمیمانــه بــا 
اصحاب فرهنــگ و هنر و 
رسانه در اردبیل گفت: «ما 
در حوزه بیمه خبرنگاران با مشکالت و دغدغه هایى 
روبه رو بودیم که در این دو سال سعى شده است با 
تغییر عظیم شــکل گرفته بخش بزرگى از این 
مشکالت، دغدغه ها و نارسایى ها برطرف شده و 
پوشــش بیمه اى خبرنگاران شرایط مطلوبى به 
خود بگیرد.» او در واکنش به گله رســانه ها بابت 
پرداخت یارانه مطبوعات گفت: «تا 10 روز آینده 
دستورالعمل جدید پرداخت یارانه مطبوعات تهیه 
مى شود و با بارگذارى که انجام خواهد شد، اصحاب 
رســانه مى توانند با مراجعه به سایت مطبوعاتى 
وزارت ارشــاد از کم وکیــف بهره منــدى از این 

تسهیالت مطلع شده و از آن استفاده کنند.»

افزایش
اعضاى شوراى شهر تهران 

رئیس  الویرى،  مرتضى 
شورایعالى استان ها گفت: 
«قانون شــوراها در  ســال 
1375 به تصویب رسیده و 
در گذر زمان با اشــکاالتى 
مواجه شده است و ما در شــورایعالى استان ها به 
دنبال اصالح این قانون هســتیم. پیشنهاد ما این 
است که به نسبت جمعیت در کالنشهرهاى کشور 
تعداد اعضا نیز افزایش یابد، به عنوان مثال براى شهر 
تهران پیشنهاد داده ایم که اعضاى شوراى این شهر 

به 51 نفر افزایش پیدا کند.»

امتناع مهدکودك ها
از پذیرش بچه هاى معلول

على همت محمودنژاد، 
رئیــس انجمن دفــاع از 
حقوق معلوالن ایران گفت: 
«متاسفانه حضور کودکان 
معلول در مهدهاى کودك 
تنها در حد حرف باقى مانده و مهدهاى خصوصى 
که مجوز سازمان بهزیستى را هم دارند، از پذیرش 
کودکان معلــول به بهانه تاثیرگــذارى منفى بر 
روحیه کودکان ممانعت مى کنند و همین موضوع 
تجربیات اجتماعى و استقالل کودکان معلول را به 
مخاطره مى انــدازد. وزارت آمــوزش عالى باید 
حداکثــر همکارى بــراى حضور معلــوالن در 
دانشگاه هاى مورد عالقه خود با توجه به موقعیت 
جغرافیایى را داشته باشد، در گذشته دانشگاه آزاد 
پس از قبولى دانشــجویان معلول بــه آنها اجازه 
مى داد تا در رشــته هم تراز خــود در نزدیکترین 

دانشگاه در محل زندگى خود تحصیل کنند.»

در روزهاى اخیر، برخى از کاربران فضاى مجازى با انتشــار پست هایى از دستگیرى یک 
باند گسترده ماساژ مختلط در تهران خبر دادند؛ باندى که عالوه بر ماساژ، به مشتریان خود 
خدمات جنسى نیز ارایه مى داد. نکته اى که در این بین حاشیه ســاز شد، توییت دو تن از 
نمایندگان مجلس بود که به صورت تلویحى و غیرمستقیم به ارتباط سرکرده این باند ماساژ 

مختلط با یکى از نمایندگان مجلس اشاره کرده بودند.
سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما نوشته اســت: «هر چند در این دو پست 
اسمى از نماینده اى مطرح نشد، اما با یک جست وجوى ساده در شبکه هاى اجتماعى شاهد 
آن بودیم که برخى از کاربران سرتیم این باند ماساژ را برادرزاده پروانه سلحشورى، نماینده 
مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى عنوان کردند.» در همین راستا محمدمهدى زاهدى، 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــوراى اسالمى با انتشار پستى نوشت: «اتاق هاى 
فکرشان براى فرار از پاسخگویى، هر روز به دنبال حاشیه سازى و ایجاد دوقطبى هاى نخ نما 
هستند. دختر آبى را مستمسک قرار دادند، تا جایى که  پسر فوتبالى را فراموش کردند و امروز 

در منجالب  آقازاده ماساژور فرو رفته اند.»
به تازگى سلحشورى با انتشار پستى در توییتر به این شــایعات واکنش نشان داد. او در 
حساب کاربرى خود نوشت: «فى قلوبهم مرض فزادهم اّهللا مرضا و لهم عذاب الیم بما کانوا 

یکذبون (بقره-10)
دو برادرزاده 4 و 20ســاله دارم که اکنون در کنار خانواده خود در اهواز هستند. برادرم که 
فرزندش20ساله است، در نوجوانى به جبهه رفت و جانباز است. از خدا بترسید و آخرت خود 

را فداى دنیاى دیگران نکنید.»
پس از آن بود که حمید رســایى، نماینده سابق مجلس بابت انتشــار این دروغ از خانم 
سلحشورى عذرخواهى کرد. تورج سلحشورى، برادر  پروانه سلحشــورى که دروغ  آقازاده 
ماساژور را درباره فرزند او مطرح کرده اند نیز در گروه تلگرامى دوستان دوران جنگش نوشت: 

« اى جماعت انقالبى نما! روشى که در پیش گرفته اید روش  شیطان است.»
«کارن خانلری»، عضو کميته علوم، تحقيقات و فناوری کميسيون آموزش مجلس در 
مورد حاشــيه نماينده مردم تهران در مجلس که با شايعه ای اخيرا در قالب هشتگ آقازاده 
ماساژور مورد حمله مخالفان سياسی خود قرار گرفته، به «شهروند» گفت:   «مدت هاست که 
فضای سياسی و اجتماعی جامعه ما به لحاظ اخالقی، فضای مناسبی نيست و گاهی آدمی را 

آزرده می سازد. عموما فضای سياسی و اجتماعی جامعه توسط نخبگان آن ساخته می شود و 
متاسفانه شرايط فعلی نيز بيشتر توسط برخی نخبگان سياسی و اجتماعی به وجود آمده است 
و تاسف بيشتر آن که رسانه های مکتوب و مجازی نيز به گسترش اين فضا کمک می کنند. 
گاهی حد از اين هم باالتر می رود و مسائل شخصی برخی آدم ها از تريبون های رسمی افشا 
می شــود. اگر چنين رويه ای به يک عادت سياسی و اجتماعی تبديل شود و به تدريج رنگ 
رفتار به هنجار را به خود بگيرد، نوبت به همه خواهد رسيد و در آن روز، حيثيت افراد مورد 
آسيب جدی قرار می گيرد و تخريب می شود.» نماينده مسيحيان ارامنه شمال کشور با اشاره 
به اين که اين گونه اتفاقات با نزديک شدن انتخابات مجلس اجتناب ناپذير است، گفت: «فضای 
سياسی کشور به دليل نزديک شدن ايام انتخابات مجلس کمی متفاوت تر از گذشته می شود 
و تيرگی رفتارهای سياسی در برخوردها و اظهارنظرها زياد می شود. به دليل نزديک شدن به 
انتخابات مجلس، برخی به دليل ادای تکليف، برخی به جهت معرفی دستاوردها و برخی هم 
به دليل ابراز ديدگاه های شخصی و برجسته کردن خود اظهارنظرهايی می کنند که در گذشته 
از سوی آنان صورت نمی گرفته است.» خانلری در مورد آثار مخرب گفتارهای غيرمتعارف 
سياسيون بر جامعه معتقد است که «يکی از اثرات مخرب ادبيات غيرمتعارف سياسيون تغيير 
ســبک گفتاری و رفتاری مردم است؛ هر چقدر گفتار غيرمتعارف و رفتار نابهنجار از سوی 
سياسيون بيشتر در جامعه رواج يابد، اين نوع ادبيات برای مردم عادی تر می شود. ديديم که 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با وجود اين که کسی اطالعی از صحت و سقم اين 
اتفاق نداشت، همه به اين اتهامات دامن می زدند.» اين نماينده مجلس در ادامه گفت: «اين 
مسائل موجب می شود چهره مجلس خدشه دار شود و به گونه ای ساختارشکنی کنند. مبارزه 
سياسی اين گونه نيست که با آبروی رقيب سياسی خود بازی کنيم. بايد قواعد و بازی سياسی 
را در راستای آگاهی رسانی به جامعه و مردم معنی کنيم. بايد اعتبار جايی که به نام خانه ملت 

معروف است، حفظ شود و در حفظ آبروی نمايندگان مردم بکوشيم.» 

همزمان در فضاى مجازى خبرهایى درباره حیوان آزارى
و کمپین هاى حمایتى حیوانات دیده مى شود

تصاویر دوست داشتنى از قیطریه و اراك
اینکه خبر و تصویرى از حیوان آزارى یکى از هموطنانمان در یک گوشه اى 
از کشــور دیده و شــنیده شــود، تازگى ندارد و هرچند وقت ماجراهایى 
شبیه به هم اتفاق مى افتند که بعضى هایشان از سوى مسئوالن پیگیرى 
مى شوند اما طى روزهاى گذشته، همزمان با چند مورد غائله حیوان آزارى 
که به شبکه هاى اجتماعى راه پیدا کرده اند، چند مورد تالش براى مراقبت 
از حیوانات و تمرین زندگى مســالمت آمیز با آنها هم با استقبال کاربران 
شبکه هاى اجتماعى مواجه شده است و این طور به نظر مى رسد که در هر 
دو جبهه عده اى سخت مشــغول فعالیت هستند. نخستین ویدیویى که 
مربوط به این ماجراها بود، فیلمى از اذیــت و آزار یک االغ در مازندران بود. 
در این ویدیو که خشم اهالى شبکه هاى مجازى را برانگیخت، حیوان آزارى 
با داس به االغ بینوا آسیب مى زند. چند روز بعد از پربازدیدشدن این ویدیو، 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران اعالم کرد که دستور برخورد 
با عامالن این ماجرا را صادر کرده اســت و از کنــار این اتفاقات دردناك به 
سادگى عبور نخواهد کرد. همزمان با این ویدیو، فیلم دیگرى منتشر شد 
از کشتن و مثله  کردن وحشــتناك یک روباه از طرف هموطنى دیگر که 
باز هم واکنش هاى تندى به دنبال داشــت و این بــار پلیس فتا اعالم کرد 
پیگیر این ماجرا خواهد بــود، اما آن چه تا حدى جبهه نبرد حیوان آزارها و 
حامیان حیوانات در شبکه هاى مجازى را متعادل کرد، تصویرى از نخستین 
دستگاه تغذیه خودکار گربه ها در پارك قیطریه بود. دستگاهى که با توجه 
به نوشته هاى روى آن به نظر مى رسد نصبش کار بخش خصوصى باشد. 
این دستگاه که تصویرش خیلى از کاربران شبکه هاى مجازى را سر ذوق 
آورده، فقط به حیوانات غذا نمى دهد بلکه شهروندان را ترغیب مى کند که 
در بطرى هاى پالستیکى را به جاى همراه بقیه زباله ها دورانداختن، داخل 
دستگاه بیندازند تا وارد مسیر بازیافت شود، دستگاه هم به ازاى هر در بطرى 
که داخلش انداخته شــود، ظرف غذاى حیوانات را پر مى کند. از آن طرف 
انتشار تصاویرى از زنان اراکى که به مناسبت نزدیک شدن پاییز شروع به 
نصب خانه براى پرنده ها در پارك بانوان این شهر کردند هم، از چشم کاربران 
حیوان دوســت فضاى مجازى دور نماند و مى توان گفت که این دو ماجرا، 

خبرهاى تازه از حیوان  آزارى را تا حدى شست و برد.

ایران هیچ تمایلى


