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آبی از «آبه»

گرم می شود؟
شما چه انتظاری از سفر امروز نخست وزیر
ژاپن به تهران دارید؟ احتماال تعداد زیادی
ممکن است پاسخ دهند که این سفر «شینزو
آبه» سفر یک میانجی میان ایران و آمریکا به
تهران است .با توجه به فضای روانی که در
این روزها در اطراف این موضوع ایجاد شده
چنین برداشتی ممکن است اما این برداشت
از سفر «آبــه» چقدر مطابق واقــع اســت؟ و
نخست وزیر یک کشور دیگر حتی کشوری
مانند ژاپن چقدر احتمال دارد که بتواند
واسطه حل اختالفات ایران و آمریکا باشد؟
یک میانجی میان ایران و آمریکا حتی برای
حل اختالفات دو ســال اخیر دو کشور بر
سر برجام باید چند اقدام مهم انجام دهد.
اول این که باید آمریکا را به توافق هسته ای
برگرداند و تحریم های فراسرزمینی آمریکا
را حذف کند که واضح است چنین اتفاقی
یــک عقب نشینی بــزرگ از ســوی آمریکا
محسوب می شود از این رو انتظاری محال
است .دوم باید آمریکا را وادار کند حداقل در
ظاهر از اقدامات خصمانه علیه ایران دست
بــردارد که ایــن کــار هم با سیاست و ژست
سردمداران کاخ سفید نظیر ترامپ ،بولتون
و پمپئو غیر ممکن به نظر می رسد  .سوم آن
که اساسا سیاست ها ورفتارهای منطقه ای
وبینالمللیآمریکاومبانیسیاستخارجی
و ایدئولوژی این کشور آن قدر در تضاد با
جمهوری اسالمی هست که بتوان گفت یک
میانجی نمی تواند این حجم از اختالفات و
مسائل را حل کند .اما آن چه انتظار هااز سفر
آبه را تا حد زیادی کاهش می دهد آن است
که ترامپ و کاخ سفید اگر واقعا به دنبال
اعــزام میانجی بودند در آستانه سفر «آبه»
تحریم علیه پتروشیمی ایران را اعمال نمی
کردند و روز گذشته هم از تحریم اینستکس
(سازوکار تجاری مالی اروپــا برای مراوده
با ایــران) سخن نمی گفتند تا نخست وزیر
ژاپن را خلع سالح نکنند .اکنون سوال این
است که جو رسانه ای که برخی رسانه های
خارجی و حتی داخلی درباره این سفر به راه
انداخته اند و با عنوان میانجی آن را برجسته
می کنند چه منشائی دارد؟
به نظر می رســد ایــن فضا را باید در ادامــه
«نمایش مــذاکــره» از ســوی آمریکایی ها
دانست که با هدف تکمیل راهبرد «فشار»
علیه ایران درحال اجراست .به راه انداختن
فضای رسانه ای که مدعی میانجی گری
«آبــه» است باهدف اثرگذاشتن روی نظام
محاسباتی مسئوالن ایران است تا حداقل در
میان برخی مقامات این تلقی و ذوق زدگی را
ایجاد کند که شاید زمان خوبی برای مذاکره
با آمریکا ایجاد شده اســت .همین مسئله
عمال می تواند صف متحد مقامات کشورمان
مقابل دشمن را تضعیف کند .ایــن تلقی
اشتباه و اختالل نظام محاسباتی مقامات
ایران اگر در مذاکرات محرمانه با «شینزو آبه»
هم وجود داشته باشد پس از گزارشی که او
به ترامپ خواهد داد ،عمال ممکن است پیام
تضعیف صف متحد ایران مقابل دشمن را به
کاخ سفید مخابره کند.
البته ایــن مسئله اصــا به ایــن معنا نیست
که نباید حرف های «آبــه» را حتی دربــاره
آمریکایی ها شنید.بلکه همه حرف های او را
چه از جانب آمریکایی ها باشد و چه از جانب
خودش باید خیلی دقیق و هوشمندانه شنید
اما باید مراقب پیامی که به وی صادر می شود
بود .سیاست اصولی ایران همیشه این بوده
که برای همه رفتارها و سیاست های خود
منطق محکم داشته است .بنابراین اوال باید
طرف ژاپنی به خوبی و عیان درک کند که
جمهوری اسالمی ایران اهل منطق و گفت
و گوست اما نه گفت و گو همراه با فشار و
تهدید .ایران هرگز عزت ملی خود را فدای
هیچگفتوگویینمیکند.پیامدومکه«آبه»
باید از دیدار مقامات کشورمان برداشت کند
پرهیز از ذوق زدگی برای مذاکره و صفوف
متحد ملت و مسئوالن مقابل آمریکایی
هاست .راهبرد فشار آمریکایی ها تاکنون
نتوانسته است ایران را تسلیم کند به همین
دلیل آن ها به دنبال تاکتیک های مکمل
بــرای راهبردشان هستند؛ موضوعی که
هم جامعه ایران و هم مسئوالن باید مراقب
آن باشند.

توضیحات اسماعیلی درباره پرونده «میترا استاد»
و بی حجابی در تابستان
هادی محمدی–سخنگویقوهقضاییهدرنشست
خبری روز گذشته خود توضیحاتی جدید درباره
پرونده قتل میترا استاد و برنامه های دستگاه
قضایی بــرای برخورد با ناهنجاری بی حجابی
در تابستان ارائـــه کــرد .بــه گـــزارش خــراســان،
غالمحسین اسماعیلی در ابتدای سخنانش با بیان
این که «فصل گرما در پیش است و برخی مومنین
احساس نگرانی میکنند که نکند خدای نکرده
تحت تاثیر شرایط جــوی ،برخی از شهروندان،
الــزامــات اسالمی و ایرانی و قانونی را مراعات
نــکــنــنــد» ب ــا اشـــــاره به
مــوضــوع رانــنــده اسنپ
که این روزها مطرح می
شــود ،اظهار کــرد  :یک
نــمــاد عینی در ام ــر به
معروف و نهی از منکر را
توسط یکی از شهروندان
کــه مشغول رانندگی
بود ،شاهد بودیم و برادر
عزیزی که در برابر عمل ناهنجار امر به معروف و
نهی از منکر کرد و دیدیم که چقدر اثربخش بود،
هم شرکت مذکور و هم خود فرد عذرخواهی کرد
و گفت من خود را مقید به جامعه میدانم و این
دستاورد ارزشمند بــرای اجــرای امر به معروف
توسطشهروندانبود.اسماعیلیدرپاسخبهسوالی
دربارهپیامکهاییدرخصوصکشفحجاب،گفت:
در این که ما بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر
را همگانی کنیم قطع ًا مطلوب خواهد بود .اقدام
نیروی انتظامی در حوزه این که جرم مشهود است
موردحمایتماستالبتهایناقدامبایدعاریازخطا
باشد.ممکناستدرپالک،واگذاریهایخطتلفن
و اشتباهاتی که سامانههای مخابراتی ما میدهند
اشتباهیرخدهدوماتاکیدکردیموخواهیمکردکه
ایناشتباهاتبایدبهحداقلبرسد.
▪تذکر به منتشر کنندگان اطالعات پرونده
در  2قتل معروف اخیر

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره دو
پرونده قتل امام جمعه کازرون و میترا استاد و این
که چرا پلیس در حین بازجویی که محرمانه است
اطالعاتی را پخش کرده است؟ گفت :متأسفانه
در روند اطالع رسانی این پرونده اشتباهاتی رخ
داد و به کسانی که مرتکب اشتباه شدند تذکر
داده شد .اتفاق رخ داده را تأیید نمیکنیم و
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

گفتند اشتباهی در فرایند اطالع رسانی رخ داد.
▪پرونده نجفی هیچ ابهام قضایی نداشت

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر ایــن که
تحقیقات پرونده مربوط به محمد علی نجفی و قتل
میترا استاد در مدت کمتر از  10روز تکمیل شده و
این سرعت عمل برای وکال و حقوقدانان شائبهای
ایجاد کرده ،گفت  :پرونده قتل خانم استاد ،جامعه
را جریحه دار کرده بود و عالوه بر آن پرونده از منظر
قضایی پرونده قتل جناحی خانوادگی بود و با هیچ
ابــهــامــی هــم در مرحله
تحقیقاتودادسرامواجه
نشد و تحقیقات انجام
شد .وضعیت قتل ،اقاریر
متهموتحقیقاتپزشکی
قانونی و تحقیقاتی که
در دادســــرا بــایــد انجام
میگرفت شفاف بــود و
این مسئله اختصاص به
اینپروندهندارد.
▪تکذیب پرستو بودن استاد

وی درباره این که از سوی برخی افراد اتهاماتی به
مقتول وارد شده از جمله این که وی پرستو بوده ،
اظهارکرد:بیانبرخیموضوعاتکهجنبهقضایی
و قانونی نــدارد به ویــژه مــواردی که با شئونات
اســامــی تطابق ن ــدارد درســت نیست و نباید
اسرائیلی رفتار کنیم .ما مبنای اخالقی داریم و
مواردی را که جنبه اخالقی و شرعی ندارد ،بدون
دلیل به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.
▪علت بازداشت منتشر کننده عکس های
سد لفور

اسماعیلی درباره فردی که در سد لفور سوادکوه
عکس های ناهنجاری را منتشر کرده ولی خود
ایــن فــرد بــازداشــت شــده اســت ،گفت :انتشار
این تصاویر در فضای مجازی را هیچ کس تایید
نمیکند .اگر ما فیلمی ،عکسی و تصویری داریم
میتوانند افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذی
ربط تحویل دهند .قطع ًا انتشار این تصاویر در
فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد.
اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را
انجام میداد قطع ًا مورد حمایت ما بود کما این
که آن بخش از اقدام وی مورد حمایت ماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرا دالر و طال داره میاد پایین ولی اجناس
ارزون نمی شه؟
•• ایران خودرو واقعا خجالت بکش! بلبرینگ
ماشین صفر بعداز سه ماه خــراب شد! بعد
از یک سال کل اکسل عقب خراب شد ،دو
میلیون خرج کردم چون از کارخانه گریس
نریخته بودند! واقعا متاسفم.
•• کسی نیست به وزیــر نیرو بگوید مردمی
که آن ها را مصرف گــرا و به نوعی ضعیف
معرفی کــرده ای همان مردمی هستند که
وقتی امثال شما در دانشگاه های آمریکا در
حال گذراندن دوره دکترای خود بودید با
کمترین امکانات رفاهی ساختند و هشت
سال درجنگ تحمیلی مقابل هجمه سران
کفر مقاومت کردند .پس هر جا کم می آورید
بر مردم منت نگذارید.
•• وزیر نیرو به تازگی گفته مردم ایران مصرف
گرا هستند و زیاد می خورند! خراسان شما به
این آقا بگویید که نان مانند گوشت که ایشان
زیادمصرفمیکندچندانسیرکنندهنیست
.اما این که چرا به نفت وابسته ایم هنر امثال
شماست که مشکل را حل کنید ،نه مردم.
•• راجع به دنیا آوردن بچه رامبد جوان بحث
استفاده از امکانات بهتر نیست .تحقیر
کشور و دهن کجی به جامعه پزشکی است
و قباحت دارد .یعنی کشور ایران امکانات
برای زایمان یک خانم و به دنیا آمدن یک
نوزاد ندارد؟ کاش این جور ناز و اداها رسانه
ای نشود.
•• به دور و بر که نگاه می کنم می بینم هر
خانواده یک یا چند فرزند تحصیل کرده خود
را برای ادامه تحصیل یا اشتغال به آمریکا یا
اروپا اعزام می کنند و جالب آن که این افراد از
کمک هزینه مناسبی هم برخوردار می شوند.
به این صورت کشور سرمایه های ملی خود را

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

به رایگان در اختیار بیگانگان قرار می دهد.
•• در ستون بازتاب همیشه یه نظر موافق و یه
نظر مخالف خیلی مودب و منطقی رو بازتاب
می دهید اما در دنیای واقعی این نظرات
خوب و منطقی کجا هستند؟ همه نظرات با
فحش و توهین است .راستش رو بگین که
نظر خودتونه.
•• شما  4صفحه ورزشی دارید که  2صفحه رو
پیام یا تبلیغات پرکرده .تو صفحه های دیگه
هم می شه اون ها رو چاپ کنید .این آگهی ها
رو توی صفحه های ورزشی نگذارید.
•• در کشوری که این همه ماهی در شمال و
جنوب و استخرهای پرورش ماهی داریم چرا
ماهی باید این قدر گران باشد؟دستکم برای
سالمت هم که شده باید هفته ای دوبار ماهی
بخوریم اما با چه قیمتی!
•• چـرا مسـئوالن بـه فکرمحافظـان بانـک
هـا نیسـتند؟ عـده ای از همـکاران محافـظ
رسـمی بانک هسـتند و حقوق و مزایا دارند.
تعـدادی هـم مثـل مـا شـرکتی هسـتند و
ماهیانـه  1200حقـوق مـی گیرنـد و هیـچ
گونه پوشـش بیمه ای هـم ندارند .بـه خدا ما
بـا کارگرسـرگذرهیچ فرقـی نداریـم .حتـی
مرخصـی هـم نداریـم .بهمـون میگـن کـه
مرخصـی هـا بـدون حقوقـه!
•• گرفتن مالیات از ثبت نام کنندگان سکه
سال قبل ،از آن تصمیماتی است که همانند
گذشته (سپرده گذاری ارزی و )...موجب بی
اعتمادی به سیستم می شود.
••واقعا بــرای روزنــامــه شما متاسفم که به
طرفداران استقالل توهین می کنید.
•• برادر محترمی که از توجه آقای روحانی به
فرهنگیان گله داری ،ما فرهنگیان همچون
شما،وام خرید مسکن،مسکن سازمانی،بن
خرید فــروشــگــاه سپه و اتکا،برنج ایرانی

نمابر05137009129 :

سهمیه ای،وام خرید خودرو  ،کمک هزینه
خرید پوشاک ،اسکان در هتل آپارتمان های
خاص اماکن زیارتی و سیاحتی و...نداریم.
•• مفسدان اقتصادی نیروهای خط مقدم
دشمن هستند .به عنوان مزدور که نه دنیا رو
دارند نه آخرت رو .باز بدبخت تر از آن ها کمک
کنندگان به این مفسدان هستند ،با هر یک
ریال خوردن این پول ها زندگی بسیاری ازهم
پاشیده می شود.
••سه ماه از نام گذاری سال رونق تولید می
گــذرد اما تاحاال از تأثیرآن خبری نیست و
گرانی ها در همه امورازدولتی ها یا خصوصی
ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
•• دلیل ایــن که نگهبانان بانک ها را بیمه
نمی کنند چیست؟ بنده چهار سال است که
نگهبان بانک هستم .ما هم زندگی داریم.
•• از مسئوالن می خــوام یه ذره به فکر من
مستاجر باشند کــه در پایین شهر کرایه
خونه زیــاد باید بدهم و به قیمت مسکن
توجه کنند.
•• آقای روحانی آمریکا هیچ غلطی نمی تواند
بکند،مشکالت کشورداخلی است.عوام
فریبی نکنید و به جای حاشیه ها کار کنید.
•• خراسان تو پیگیری کن این حق اشتراک
روی قبض هــای تلفن ایــن دوره دیگه چه
صیغه ایــه؟ مــا کــه داری ــم هـــردوره آبونمان
پرداخت می کنیم ولی توی تمامی قبوض
ایــن دوره ایــن مبلغ را حساب کردند .آخه
چقدر اجحاف در حق مردم؟ من که راضی
نیستم جوابتون باخدا.
•• خانمی می گفت هر روز که همسرش میاد
می ناله از گرانی و گفته امروز هویج کیلویی
هشت هزار تومان و حقوقش تمام شده و کم
مانده سکته کنه و با ایــن که سفر نرفتیم و
قناعت کردیم ،باز هم کم آورده!





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

آبفای بیرجند آب را بر سقاخانه ها بست
فرخ نژاد – ماجرا به مرداد سال قبل برمی گردد
کهمدیرکلاوقافوامورخیریهخراسانجنوبیاز
احداث10سقاخانهدرنقاطمختلفبهویژهمناطق
محروم بیرجند خبر داد و این که تا پایان سال 97
قراربوداینسقاخانههاباآبشیریندرمدارمصرف
قرارگیرد.بعدازاعالماینخبرقرارشدسقاخانهها
در بوستان های شهر به ویژه نقاط محروم احداث
شود .سپس عملیات اجرایی این بناها در نقاط
منتخب آغاز شد اما به جز یک سقاخانه در خیابان
نیلوفر،هشتسقاخانهدیگرباوجودتکمیلشدن،
آب ندارد که از همان زمان اداره کل اوقاف پیگیر
دریافتامتیازهایآبوبرقآناستاماآنچهکام
متولیان را تلخ کرده روند طوالنی دریافت مجوز یا
هماندریافتامتیازآباینسقاخانههاازآبفاست.
▪گرهکارکجاست؟

معاون بهره برداری اداره کل اوقاف و امور خیریه
خراسانجنوبیاینطورمیگویدکهبخشیازآب
شرببیرجندازچاههاییتامینمیشودکهمربوط
بهموقوفهبنگاهخیریهآب لولهاینشهراستواین
چاههابهصورتاجارهدراختیارآبفایشهریقرار
دارد که این شرکت به موقوفه بنگاه آب لوله برای
پرداختنکردنبهموقعاجاره،بدهکاراست.بنابه
گفته «درخشی» با وجود مکاتبه های بسیار با آبفا،
اینشرکتازاعطایامتیازطفرهمیرودطوریکه
حتیبرایرفعمشکل،جلسههاییباحضورمعاون
امورعمرانیاستاندارومسئوالناینشرکتبرگزار
شدکهبعدازآننیزمسئوالناینآبفاپرداختهزینه
هاییرابرایاعطایامتیازاعالمکردند.دراینباره
پیشنهادشدبخشیازهزینهدرقالببدهکاریآب

و فاضالب به اوقاف سرشکن شود اما مسئوالن آن
شرکتپیشنهادرانمیپذیرند.
مدیر کل اوقــاف و امــور خیریه خراسان جنوبی
میگوید :این اداره کل حاضر است همه هزینه
ها را بپردازد تا مجوزهای امتیاز آب صادر شود اما
سنگ اندازی های آب و فاضالب سبب شده است
سقاخانههاواردمدارمصرفنشود.دراینشرایط
فقط یک باب سقاخانه در پارک نیلوفر با آب قنات
وقفیعلیآبادفعالاست.
▪تصویبواگذاریانشعابات

امــا مدیر عامل شرکت آب و فــاضــاب شهری
ایستگاههایتصفیهوبرداشتآبعمومیمدنظر
را به استناد آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و
فاضالب ،در رده واگــذاری انشعابات خاص می
داندکهکمیتهایدراینشرکتتصمیمگیریمی
کند که با نظر مساعد واگذاری انشعاب با رعایت
مالحظههایزیستمحیطیتصویبوتاییدشده
است .بنا به گفته وی ،اداره کل اوقاف بدون هیچ
گونه هماهنگی در ســال گذشته بــرای احــداث
جایگاه تصفیه و برداشت آب بدون در نظر گرفتن
مالحظه های فنی و امکان سنجی فنی ارائــه
خدماتآبوفاضالباقدامکردهاست.درشرایط
فعلی ،مهندس «هاشمی مقدم» این طور خبر می
دهد که شرکت آب و فاضالب استان از این تاریخ
آمادگیکاملبرایواگذاریانشعابآبوفاضالب
وارائهخدماتپسازانعقادقراردادداردکهانتظار
میرودادارهکلاوقاف،چنان چهایرادیاسوالیبه
مفادقراردادداردبامراجعهبهاینشرکتبرایحل
موضوعوتعیینتکلیفاقدامکند.

راز تلخ سنجاب های بازار تهران و کنسرت همراهی در بیمارستان!




2.2 M views

آتــش ســوزی در طبقه ســوم بــرج مــرواریــد مشهد با
فعالیت  ۵۰آتش نشان مهار شد .به گــزارش مهر،
آتش سوزی در طبقه سوم برج مروارید واقع در بولوار
جانباز مشهد که سه شنبه شب رخ داد با تالش ۵۰
آتشنشانمهارشد.مدیرعاملسازمانآتشنشانی
وخدماتایمنیشهرداریمشهددراینرابطهگفت:
ساعت  ۲۰:۴۷تماسی مبنی بر حریق در مجتمع
مرواریدواقعدرجانباز ۵باآتشنشانیمشهدگرفته

شد.بهگزارشتسنیمامیرعزیزیافزود:کانونحریق
درسونایخشکیواقعدرطبقهسوماینمجتمعبود
اماحجمدودبهمجموعهبازیبچههادرطبقهچهارم
همنفوذکردهبودوبنابروظیفهحفظجانانسانها،
تخلیهپاساژانجامشد.مدیرعاملآتشنشانیمشهد
اظهارکرد ۵۰ :آتش نشان با  ۲۰خودرو نسبت به
اطفای حریق و تخلیه دود از طبقات این برج اقدام
کردند.خوشبختانهاینحادثهتلفاتجانینداشت.

2.2 M views

اسراف ایرانی ها

سریال جنایت های عاشقانه!

« 10برابر تجارت با اروپا را هدر می دهیم!» این
تیتر گزارشی است که به تازگی یک روزنامه
منتشر کرده و بازتاب زیادی هم داشته است.
در این مطلب میانگین مصرف جهانی در استفاده
از مواد غذایی و انرژی با میانگین مصرف ایرانی
ها مقایسه شده و به نتایج عجیبی رسیده است.
مثال در بخشی از آن آمده « :طبق آمار ،ما ایرانیها
روزانــه  ۱۲۸لیتر و ساالنه  ۴۷هزار لیتر آب
بیشتر از نیازمان مصرف میکنیم ».یا در بخش
دیگریازآننوشتهشدهکهدرمصرفبنزینهم
در دنیا رکورددار هستیم! نکته جالب این مطلب
هم پایان ماجراست که نویسنده نوشته « :اگر
تراز مصرف کشور در انرژی و برخی مواد غذایی
به میانگین جهانی برسد ،ساالنه ۲۰میلیارد دالر
صرفهجویی میشود .این رقم  10برابر میزان
تجارت کشورمان با اروپاست!»

«طالقنمیگرفت،کشتمش!بهشگفتممهریهات
را می بخشم ،طالق بگیر اما هربار بازی در میاورد.
سزای چنین آدم هایی همین است!» این صحبت
های فردی است که چند روز پیش همسرش را با
ضربات چاقو و در اتوبوس به قتل رساند .ماجرا از
این قرار است که فردی از اصفهان در پی اختالف
با همسرش او را به قتل می رساند و بعد از قتل
با چاقوی در دستش برای مردم داخل خیابان
علت آن را توضیح می دهد .البته طبق اعالم
پلیس این شخص در همان ساعت اولیه بعد از
قتل بازداشت می شود .کاربری نوشته« :بعد از
ماجرای نجفی چقدر از این جور خبرها می شنویم
که یک مرد همسرش رو کشته .واقعا عجیبه که
بعد از چند سال زندگی مشترک و در بعضی موارد
عاشقانه فردی همسرش رو می کشه .به نظر جای
بررسی داره».
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راز تلخ سنجاب ها ی بازار تهران
سنجاب هایی که در بازار تجریش به فروش می
رسند راز تلخی را با خود داشتند  .ویدئویی از
خبرگزاری مهر دست به دست می شود و سنجاب
های بامزه ای را نشان می دهد که در قفس حبس
شده اند و هرکدامشان به قیمت 400هزار تومان
فروخته می شود .این خبرگزاری در مطلبی از نحوه
به دام انداختن حیوان های زبان بسته می نویسد:
« سنجاب نقش مهمی در کاشت درختبلوط دارد
و شکارچیان برای این که سنجاب ها را به دام
بیندازند بلوط های کهن سال زاگرس را به آتش
می کشند تا توبره خود را از سنجاب های فراری پر
و از این طریق کسب درآمد کنند .کاربری در این
باره نوشته  « :این جوری تا چند وقت دیگه چیزی
اززاگرسوطبیعتشنمیمونه!یعنیکسینیست
که نظارت و پیگیری کنه؟!»



2.2 M views
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آتش سوزی در برج مروارید مشهد مهار شد
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کنسرت همراهی در بیمارستان!

وظیفه شناسی یک افسر

«کار زیبای پزشک تبریزی» این کپشن یکی از
پست های پربازدید فضای مجازی است .ماجرا
از این قرار است که در یکی از بیمارستان های
تبریز وقتی پزشک معالج متوجه می شود که یکی
ازبیمارانشهمراهینداردوتنهاستبهسراغاو
می رود و با آواز زیبای آذری به او روحیه می دهد.
کاربری نوشته « :رفتار انسانی را فقط انسان
های بزرگ دارند ».کاربر دیگری هم نوشته« :ما
آواز نخواستیم .همین که پزشک ها حال بیمار رو
مراعات و از هزینه ها کم کنن ،کافیه».

« حرکت قابل تحسین افسر راهنمایی و رانندگی
در جاده بهبهان-دیلم» ویدئویی دست به دست
می شود که تحسین کاربران را به دنبال داشته
است.ماجراازاینقراراستکهیکیاز خودروهای
عبوری دچار مشکل می شود و بخشی از روغن
وسیله نقلیه روی جاده می ریزد و راه را لیز می کند
اما افسر وظیفه شناس برای جلوگیری از تصادف
های احتمالی بیل به دست می گیرد و روی جاده را
خاک می ریزد .کاربری نوشته« :هر کسی جان مردم
براش ارزش داشته باشه این کار رو می کنه».

جشن عروسی بدون عروس و داماد!
در سیالب امسال خوزستان ،ویدئویی از یک
عروس و داماد منتشر شد که روی قایق و در وسط
سیل مراسم ازدواج شان را برگزار کردند .آن ها
کمی بعد به برنامه «دعوت» شبکه یک آمدند و از
زندگی شان گفتند و مجری برنامه به آن ها قول
داد که از طرف برنامه مراسم باشکوهی برایشان
برگزار شود تا این که دیروز ویدئویی منتشر
شد که در آن عروس خوزستانی گفت« :علیرغم
قول هایی که به ما داده شد و پول هایی که برای
برگزاری مراسم جمع شد اما هیچ مراسمی از
طرف برنامه برای ما گرفته نشد و ». ...کاربری
نوشته« :مگر نظارتی نیست تا سرنوشت پول
های جمع شده رو پیگیری کنه؟»

