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روایت صفوی از هزینه روزانه
یک ناوهواپیمابر آمریکا در خلیج فارس
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ترامپ برای اروپا شمشیر را
از رو بسته است
«همه (در فرانسه) شعار می دهند که ما دونالد
ترامپ را می خواهیم ».این جمله بخش پایانی
یکی دیگر از توئیت هــای نامتعارف و جنجالی
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا درباره موج
اعتراضات اخیر در فرانسه اســت .در حالی که
فرانسهناآرامتریندورانسیاسی–اجتماعیخود
طینیمقرنگذشتهراطیمیکند،دونالدترامپ
با ریختن بنزین روی شعله های خشم فرانسویان
نوشت« :توافق پاریس خیلی خوب برای پاریس
کار نکرد .اعتراضات و آشوب سراسر فرانسه را فرا
گرفته است .مردم نمی خواهند پول هنگفتی به
اکثرکشورهایجهانسومبدهندتاشایدازمحیط
زیست حفاظت شود .شعار می دهند «ما ترامپ را
میخواهیم!».
اینآشکارتریندخالتآمریکادرامورکشوریاست
کهبهعنوانیکیازمتحداندیرینهایاالتمتحدهدر
جهان شناخته می شود .جنگ استقالل آمریکا از
بریتانیازمانیبهنتیجهرسیدکهفرانسویانبهکمک
ارتشتحتفرمانجورجواشنگتنرفتندوانقالب
آمریکا را به پیروزی رساندند اما اکنون دو نیم قرن
بعد از کمک سرنوشت ساز فرانسویان به آمریکا،
دونالدترامپ،سلفجورجواشنگتنگوییتصمیم
دارد انقالبی را علیه دولت فرانسه به راه اندازد که
یادآورانقالبهایرنگیندرشرقاروپاست.
البته نشانه های اندکی از مداخله راست گرایان

آمریکاییبهرهبریترامپدرشکلگیریجنبش
اعتراضی جلیقه زرده ــای فرانسوی دیــده می
شــود ،با این حــال ،ترامپ هیچ تردیدی را باقی
نگذاشته اس ــت کــه قصد دارد ســـوار بــر موج
اعتراضات فرانسویان ،اتحادیه اروپا را در دریای
توفانی پوپولیستی غرق کند .اگر تا پیش از ورود
دونالدترامپبهکاخسفیددرژانویه 2017چنین
تصور می شد که اتحادیه اروپــا بخشی از روابط
فراآتالنتیکیمیاناروپاوآمریکاست،اکنونرئیس
جمهوری آمریکا ،اتحادیه اروپا را بزرگ ترین دزد
منافع آمریکا می خواند .ترامپ حتی اتحادیه اروپا
را به مراتب بیشتر از چین دشمن منافع آمریکا
اعالمکردهاست.
از این رو ،فقط کافی است گروهی در شهرهای
اروپــا به خیابان ها بیایند و علیه مناسبات شکل
گرفته توسط این اتحادیه فریاد بزنند تا از حمایت
رئیسجمهوریآمریکابرخوردارشوند.حتیقبل
از آن نیز «بنن» استراتژیست ارشد سابق ،فردی
که دونالد ترامپ ،پیروزی خود را در انتخابات
سال  2016مدیون تیزهوشی و نکته سنجی وی
می داند ،به اروپا آمده بود تا راست گرایان اروپایی
را برای پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا متحد
کند .استیو بنن قصد دارد همان جادویی که رای
دهندگانآمریکاییراسحرکردتابهدونالدترامپ
رایدهند،دراختیارراستگرایانوراستگرایان
افراطی اروپایی قرار دهد تا صندلی را از زیر پای
سیاستمدارانی همچون آنگال مرکل در آلمان،
امانوئل ماکرون در فرانسه و حتی اگر الزم شد،
ترزا می در بریتانیا بکشد و ترامپ های آلمانی،
فرانسوی و بریتانیا را در قــاره اروپــا به حکومت
برساند.
برایرسیدنبهاینهدف،ملیگرایانآمریکاییبه
روش های انقالب رنگین شرق اروپا در غرب اروپا
روی آورده اند .حتی اگر اعتراضات اجتماعی در
کشورهاییهمچونفرانسه،آلمان،بریتانیا،ایتالیا
یا اسپانیا ریشه داخلی داشته باشد ،راست گرایان

آمریکاییفرصتجهتدادنبهایناعتراضاترااز
دستنخواهندداد.
به عبارت دیگر عطش آمریکا برای دخالت در امور
داخلی کشورها که پیش از ایــن ،در کشورهای
در حال توسعه و در داخل امپراتوری فروپاشیده
شرق به شکل انقالب های رنگین در جریان بود،
اکنون غرب اروپا را در برگرفته است .البته انقالب
هایرنگیندربلوکسابقاشرقازجمهوریچک
و صربستان تا اوکراین ،گرجستان و قرقیزستان
عمدتامنشألیبرالدموکراسیچپگرایانهداشتند
و با پول سرمایه دارانــی همچون جــورج سورس
هدایت می شدند .اما اگر انقالب رنگینی در غرب
اروپــا رخ دهد ،رویکرد ملی گرای دست راستی
خواهدداشتکهنظریهپردازیهمچوناستیوبنن
آنراهدایتخواهدکرد.
به هر حال ،به نظر می رسد موج ملی گرایی ضد
اروپایی گرایی که در پی بحران اقتصادی اواخر
دههگذشتهاروپارادرنوردیدوباعبورازآتالنتیکبه
سواحلایاالتمتحدهبرخوردکردودونالدترامپ
رابهوجودآورد،اکنوندرشکلتوفانیبزرگتردر
حالبازگشتبهاروپاستتادولتهایبینالملل
گرایاروپاییرابهزیربکشد.
اگرتاچندهفتهپیشاروپاییهامنتظرماندهبودند
تا دو سال باقی مانده ریاست جمهوری دونالد
ترامپ در آمریکا به سر رسد و "دوران طالیی"
حاکمیت لیبرال های بین الملل گرا در دولت
باراکاوباماتکرارشود،اکنونبایدنگرانپایههای
نظام لیبرال دموکراسی خود باشند تا در سونامی
راستگراییبیگانهستیزانه،ضدزیستمحیطیو
ضدمالیاتیبرخاستهازایاالتمتحدهغرقنشوند.
ترامپ برای به زانو در آوردن هر نهاد و شخصیت
سیاسی که رنگ و بوی چند جهانی شدن بدهد،
شمشیرراازروبستهاستحتیاگرآننهاد،اتحادیه
اروپاوآنشخصیت،امانوئلماکرونباشدکهسال
گذشتهمیزبانویدرکاخسفیدبود.

با حضور بسیجیان اهل سنت استان هرمزگان صورت گرفت

ورودپیکر 72شهیدتازهتفحصشدهبهوطن

پیکرهای پاک و مطهر  ۷۲شهید تازهتفحصشده دوران دفاع مقدس صبح
دیروز سهشنبه  ۲۰آذر  ۱۳۹۷بر دستان مردم والیتمدار استان خوزستان و
اهلسنتبندرعباسازطریقمرزبینالمللیشلمچهواردمیهناسالمیشد.به
گزارش تسنیم ،این شهدا در عملیاتهای رمضان ،کربالی ۵وتکدشمندر
اواخرجنگتحمیلیوهشتسالدفاعجانانهبهدرجهرفیعشهادتنائلآمدند.
در این مراسم که با حضور مردم استان خوزستان برگزار شد ،بسیجیان اهل
سنت استان هرمزگان برای استقبال از پیکر شهدا حضور داشتند .به گزارش
دفاع پرس ،همچنین در این مراسم مدیر مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس
خرمشهر گفت« :اکثر این شهدا دارای هویت هستند و شناسایی شدهاند و
تعدادینیزشهیدگمنامهستندکهپسازتشییعبهمعراجشهدایاهوازمنتقل

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• در جــواب شهروند محترمی که فرمودند
شرکت های لبنی قیمت محصوالت شان را
 ۱۰۰تا  ۱۵۰درصد افزایش دادند باید عرض
کنمدوستعزیز،کارخانجاتلبنیبهایندالیل
مظلومواقعشدند-۱:هرمحصولتولیدییک
آنالیزقیمتداردوقتیقیمتشیرخامدرعرض
 ۶ماه  ۱۲۰درصد گران شده  ،مواد اولیه بسته
بندی افزایش لجام گسیخته داشته کارخانه
های لبنی چه تقصیری دارنــد؟  -۲شیر خام
طبق مصوبه تنظیم بــازار  ۱۵۷۰تومان بوده
ولی دامــدار قیمت شیر تحویلی را به ۲۲۰۰
و گ ــاه ۱۴۰۰عرضه می کند .آیــا کارخانه ها
مقصرند؟
••مگر قرارنبود 7تا 11درصد لبنیات ارزان
شود از دیروز شیر پاکتی  900گرمی 400
تومان گــران شده است من که با سه تابچه
موندم چه کار کنم؟!
•• قیمت هایی که در سایت دیــوار و شیپور
درباره مسکن ،خودرو و ...زده می شه اصال
درست و عادالنه نیست .چون قیمت ها بسیار
باالست .بعضی ها در موقعیت کنونی دنبال
سوء استفاده هستند.
•• در جــدول متوسط روز سه شنبه اشتباه
دارید .چه زمانی مشکالت جدول شما تمام
می شود؟
••عجبستادتنظیمبازاریداریمشیرنایلونی
٩٠٠گرمیهماکنون ٢٢٠٠توماناست.در
صورتی که باکاهش٧تا١١درصدی باید بین
١٩۵٠تا ٢٠۵٠تومانباشدنه٢۶٠٠تومان!
بــه جــای آن کــه ســتــاد تنظیم بــــازار قیمت
هاراکاهشبدهبیشترافزایشداده!
•• روز 19آذر اعزام سربازان به مراکز آموزشی
بوده و صبح پس از پذیرش درشهرک ابوذر
مشهد به سربازان اعالم کردند بعد از ظهر
سواراتوبوس شوند و فقط به سربازان سهمیه

وسپسبرایانجامآزمایشهایشناساییبهتهراناعزاممیشوند«.عبداالمیر
عریضاوی»ضمنتقدیرازحضورگستردهومعنویهموطنانعزیزشیعهوسنی
در این مراسم ،گفت :شناسایی دقیق و احراز هویت شهدا بهزودی انجام و از
طریقمسئوالنمربوطورسانههااعالمخواهدشد.

بهره برداری از بزرگ ترین آب شیرین ُکن کشور
و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بوده است ،از دیگر برنامه های روز گذشته
جهانگیری در هرمزگان بود .به گزارش پایگاه اطالع رسانی این سازمان ،فاز
نخستنیروگاهسیکلترکیبیهرمز(واقعدرسایتمیانیمنطقهویژهاقتصادی
صنایعمعدنیوفلزیخلیجفارس)باظرفیت 160مگاواتبرقاستکهطراحی
آنازسال 94آغازشد.میزانسرمایهگذاریصورتگرفتهدرفازنخست(بخش
گاز) 46 ،میلیون یورو است .میزان اشتغال این طرح  60نفر به طور مستقیم
است.نوعقراردادبهصورتسرمایهگذاریوخریدتضمینیبرقنیروگاهتوسط
ایمیدرو است .این نیروگاه در مساحتی حدود 16هکتار در اراضی منطقه ویژه
واقعشدهاست.کارفرمایاینطرح،شرکتتوسعهبرقغدیر-اکسیناست .به
گزارشفارس،پیشتر،مجریطرحهایخصوصیشرکتبرقحرارتیگفتهبود
کهتوربیننیروگاهسیکلترکیبیهرمزدستدوموساختیکشرکتایتالیایی
استکهبااستفادهازاینتوربیندستدومسرمایهگذاریحدودانصفشد.

 25روز گذشت ،دولت تکلیف استاندار خراسان رضوی را روشن نکرد

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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معاونت استانداری آن نیز با سرپرست اداره می شود که دلیل اداره دومعاونت
آن با سرپرست ،بازنشسته بودن معاونان سابق است که این موضوع باعث
کند شدن سرعت پیشرفت استان و ایجاد برخی مشکالت و پیگیری امور می
شود.فرماندار مشهد نیز  23آبان ماه امسال به عنوان استاندار سیستان و
بلوچستان منصوب شد تا فرمانداری ویژه مشهد نیز با سرپرست اداره شود.
با توجه به این که هشت استاندار سابق در دو جلسه چهارشنبه هیئت دولت،
رای اعتماد گرفتند ،انتظار می رود استاندار جدید خراسان رضوی در جلسه
صبح امروز هیئت دولت معرفی شود تا روند امور و برنامه ریزی ها در استان به
ریل خود بازگردد .شما می توانید مشروح این گزارش را در روزنامه خراسان
رضوی یا در سایت khorasan news. comبخوانید.

آیگپ ،

سروش9033337010:

نیروی انتظامی ژتون ناهارداده اند و به بقیه
نداده اند .از بدو ورود حق سرباز رعایت نمی
شود .از زمان پذیرش تا ورود به مراکز آموزشی
باید از هرلحاظ مواظب سربازان بود .لطفا
مسئوالن پاسخ بدهند؟
•• در حــالــی کــهقیمت چ ــوبو آه ــنآالت
ســرســامآورشــدهو چندینکــارگــاهنجاریو
آهنگریتعطیلو کارگران شانبیکار شدهاند،
قیمتسیگار تغییر نکرده یا حتی کاهشیافته
است! سیگاری کهمنشأ تماماعتیادهاست.
آیا یک مسئولدلسوزمردم در وزارتصنعت
نیست؟
•• بـــرای ارزان شـــدن خــودروبــایــدهــمــان
برخوردی که باسلطان سکه شدصورت گیرد.
•• این چه قانونیه؟هر بار از امتحان توشهری
رانــنــدگــی رد بشی بــایــد در امتحان بعدی
36هــزارتــومــان بــرای افسر پــرداخــت کنی.
34هــزارتــومــان بــرای یــک آزم ــون تــو شهری
آموزشگاه رانندگی می گیره و  10هزارتومان
هم برای اجاره خودروی آزمون و تازه دوره اول
و دوم هم به هزار و یک دلیل بیشتر افراد را رد
میکنند!
•• جالب این جاست که دولت هیچ راهکاری
برای تعادل بــازار نــدارد چون سودی نصیب
اش نمی شود ولی برای گران فروشی بهترین
راهکار را دارد و آن هم جریمه کــردن است.
چون برای دولت سود دارد .این جوری دولت
هیچوقتنمیتواندبهفکرقشربیبضاعتوکم
درآمدباشد.چونسودینصیباشنمیشود!
•• در شهر هــای بــزرگ مــردم آستانه تحمل
شان پایین اســت .کم حوصله و عصبی می
شوند و به ویژه جوانان انگیزه ای برای ازدواج
ندارند ! بیکاری و گرانی هم شده قوز باال قوز !
مسئوالن رسیدگی کنند.
•• گویاهزینهنیروهایمازادخودروسازانباید

نمابر05137009129 :

از جیب مردم پرداخت شود .به عالوه ،تعیین
قیمت خودرو بر اساس نرخ بازار ،زیر سوال
بردن هزینه تمام شده برای هر خودرو است.
•• پس از گذشت چهارسال موسسه کاسپین
سپرده ماراپس نمی دهد.چه کنیم؟
•• متاسفانه خیلی از مسکن سازها با پیشروی
به وسیله دستک  ،فضای پیاده روها راگرفته
ودرخــتــان کهن ســال را از بین مــی برند
شهرداری هم فقط پول می شناسد و بس!
•• آقای رئیس جمهور شما می گویید بنزین را
گران می کنم تا پولدارها تنبیه بشوند .گمان
کردیبااینکار آن هارا ادب میکنی؟ اگرکار
می کنید حداقل پول اش را به مردم ضعیف
بدهید.
•• م ــردادم ــاه خــــودروی بسترن بــی  30در
نمایندگی بهمن خودرو ثبت نام کردم به نرخ
70میلیون تومان االن برای تحویل می گویند
باید 125میلیونتومانبدهیتاتحویلبگیری
امامنندارمونمیتوانمخودروراتحویلبگیرم.
جالب این جاست که پول خودم را هم تحویل
نمی دهند!
•• اینبستههایحمایتیکهدراختیارسازمان
تامین اجتماعی حـــدود25روز قرارگرفته
چرابه باز نشسته ها نمی دهند ؟ چرا کسی
رسیدگی نمی کند؟!
•• شمادرخبرتونمیگوییدعلتگرانیخودرو
ها نیروی مازاد خودروسازان است .شما نمی
دانید چه تعداد نیرو در کارخانه های خودرو و
قطعهسازکارمیکنند؟گرانیخودروبهخاطر
افزایشنرخقطعاتآناست.شمابااینکارتون
مردم را تحریک و خودروسازان را برای اخراج
نیروهایشانتشویقمیکنید!
خراسان:خبر اشاره شده به نقل از سخنگوی
کمیسیون صنایع و معادن مجلس چاپ شده
است.



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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

حبس ترزامی در خودرو و الیک گیری از ناله های زیبابروفه!




4.2 M views



3.9 M views

کثیف ترین دزد دنیا

الیک گیری از ناله های زیبا بروفه!

ویدئویی از یک دزد در یکی از کشورهای خارجی
در فضای مجازی پخش شد که سارق فردی را به
زیر ماشینی پرتاب می کند تا بتواند چیزی از او به
سرقت ببرد .کاربران فضای مجازی به دزد این
کلیپ که در دنیا بازتاب زیادی داشته است ،لقب
کثیف ترین دزد دنیا را داده اند .کاربری نوشت:
«دزدم دزدای قدیم .اگه هرچیزی رو می دزدیدن
ولی بهت آسیب نمی زدن» .کاربر دیگری نوشت:
«این روزها موقعی که دارید تو خیابون با گوشی
تون صحبت می کنید مراقب دزدها باشید».

تصاویر و فیلم های زیادی از مراسم خاک سپاری
پیام صابری همسر زیبا بروفه از بازیگران
تلویزیون در فضای مجازی پخش شد .بسیاری
از این تصاویر از لحظه وداع و اشک ریختن
های زیبا بروفه بود که موجی از واکنش ها را
در فضای مجازی در پی داشت .کاربری نوشت:
«تسلیت میگم خانوم بروفه بــرای ایــن که
همچنان باید با ما مردمانی زندگی کنید که از
ناله هاتون تیتر می سازیم و با ضجه هاتون الیک
می خریم» .کاربر دیگری نوشت« :این که این
جور تصاویر و ویدئوهای تلخ از وداع در صفحات
مختلف دیده میشه شاید خواست خود ما باشه
که برای دیدن این ویدئوها و عکس ها مشتاق
تریم و نیاز به فرهنگ سازی داره».



ساختمان بهار همچنان منتظر تصمیم پاستور

در حالی که  25روز از خداحافظی استاندار سابق خراسان رضوی و انتصاب
سرپرست استانداری می گذرد ،دولت هنوز تکلیف استاندار جدید خراسان
رضوی را روشن نکرده است و ساختمان بهار همچنان منتظر تصمیم پاستور
است!به گزارش خراسان ،پس از تصویب و ابالغ اصالح قانون ممنوعیت به
کارگیریبازنشستگان 26آبانماهعلیرضارشیدیاناستاندارسابقخراسان
رضوی که جزو بازنشستگان بود ،از سمت استانداری خداحافظی کرد و با
حکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ،قربان میرزایی معاون اقتصادی
استاندار و در واقع تنها معاون وی در استانداری ،با حفظ سمت ،سرپرست
استانداری شد.بنابراین خراسان رضوی همچنان بدون استاندار اداره می
شود.خراسان رضوی عالوه بر این که استاندار ندارد ،سه معاونت از چهار

ایتا،



با حضور معاون اول رئیس جمهور در بندرعباس صورت گرفت

دیــروز فاز نخست نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز با ظرفیت  160مگاوات و
بهرهبرداریازفازنخستپروژهآبشیرینکن 100هزارمترمکعبیبندرعباس
بهعنوانبزرگترینآبشیرینکنکشورباحضورمعاوناولرئیسجمهورانجام
شد.امینقصمی،مدیرعاملآبفایاستانهرمزگاندرحاشیهاینمراسمدرجمع
خبرنگاران بیان کرد :ظرفیت تولید آب آشامیدنی این پروژه در پایان اجرای فاز
نخست ۲۰،هزارمترمکعبدرشبانهروزمعادل ۲۳۰لیتربرثانیهوپسازاجرای
فازنهایی ۱۰۰،هزارمترمکعبدرروزاست.
وی ادامه داد :فاز اول این پروژه با سرمایه ای حدود ۲۶۰۰میلیارد ریال توسط
سرمایهگذاریبخشخصوصیاجراشدهاست.
قصمیگفت:درسایتآبشیرینکنبندرعباس،آبشورخلیجفارسازطریق
فرایندمدرناسمزمعکوس()ReverseOsmosisنمکزداییمیشود.
بهرهبرداریازنیروگاههرمزکهسرمایهگذارآنسازمانتوسعهونوسازیمعادن

مهر -دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به این که هنوز آمریکا به صورت کامل منطقه خلیج فارس را تخلیه نکرده ،گفت :آن ها با ایجاد تغییراتی می
خواهند هزینه های نظامی خودشان را کاهش دهند ،مث ً
ال تا سال قبل یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس و دریای عمان داشتند که روزانه بیش از دو میلیون دالر (با دالر
 10هزار تومان حدود 20میلیارد تومان در روز) هزینه نگهداری داشت اما طی یک سال گذشته در این منطقه حضور نداشته و ناو بالگردبر را جایگزین کرده اند.

1.2 M views

حبس ترزا می در خودرو!
خراب شدن قفل در عقب خودروی حامل نخس 
ت
وزیر انگلیس که برای خارج شدن او از خودرو
دردسر ایجاد کرد ،با واکنش های طنز رسانه
های اروپایی مواجه شد .ایندیپندنت با لحنی
طنز دربــاره ایــن ویدئو با اشــاره تلویحی به
ماجرای پرچالش خــروج انگلیس از اتحادیه
اروپــا نوشت« :کشمکش دیگر «تــرزا می»
برای خروج ،این بار خروج از خودرو در آلمان!»
کاربری نوشت« :االن خودروسازهای داخلی
خودمون خوشحالن و میگن خودروهای ما برخالف
خودروهای خارجی خیلی زود باز میشن ،فقط
امنیت شون یکم پایینه که اونم مهم نیست
زیاد!» ویدئو های ستون بازتاب را با استفاده
از قابلیت کیو آر کد درج شده در باالی ستون
مشاهده کنید.



3.6 M views

تکذیب کول سواری رئیس از کارمند
فیلمی منتسب به رئیس اداره بــرق دشت
آزادگان که سوار بر گرده نگهبان اداره برای
عبور از آب های جمع شده مقابل این اداره
اســت و در فضای مجازی به سرعت منتشر
شده ،توسط اداره برق استان خوزستان تکذیب
شد .در توضیح این شرکت آمده است« :به
استحضار میرساند هیچ کدام از افراد حاضر
در فیلم از پرسنل مدیریت برق دشت آزادگان
نبوده و پرسنل این شرکت در تمامی ادارات
برق شهرستا نها ضمن رعایت اصول اخالقی
و رفتاری ،حتی در سختترین شرایط کاری به
خدمترسانی مشغول هستند ».کاربری نوشت:
«چرا ما درس عبرت نمی گیریم و خبرهای فیک
و دروغ فضای مجازی رو باور می کنیم چقدر که
علیه این آقای رئیس حرف زده شد» .کاربری
هم نوشت« :اگر این خبر دروغ بود چرا بعد از
دو روز توضیح دادید ؟همه کارهاتون رو این
قدر سریع انجام می دید؟».

1.1 M views

پیامک امیدآفرین
یکی از فعاالن حوزه رسانه توئیتی را منتشر کرد
و نوشت« :چند وقت پیش از وزارت رفاه پیامک
اومد که چرا دخترتون مدرسه نمیره؟ معلوم بود
که اطالعاتشون ناقصه .از روی کنجکاوی و پیگیری
پیامک زدم که مشکل مالی دارم .حاال از وزارت
رفاه زنگ زدن که هزینه مدرسه دخترتون رو ما
می دیم » .کاربری نوشت« :کاش این خبرای خوب
رو میتونستیم به همه نشون بدیم ...کاش برد
اخبار خوب اندازه اخبار بد بود» .کاربر دیگری
نوشت« :این که این قدر برای سواد بچه های
این سرزمین دارن تالش می کنن جای تقدیر
و غرور داره» .کاربری هم نوشت« :کاش توی
مناطق محروم سیستان هم برای بچه های محروم
از تحصیل کاری بکنن».

2.8 M views

ایرانی عزیز ،خجالت زده مان نکن!
عکسی از یک تابلوی کنار جاده ای در ارمنستان
منتشر شد که در زیر آن ترجمه فارسی مطلب را
هم نوشته بودند و در آن آمده بود« :خواهش
می کنم جاده را کثیف نکنید .متشکرم» .کاربری
نوشت« :جالبه بدونید در بین تمامی تابلوهای
کنار جاد های در ارمنستان ،اغلب ترجمهها به
زبان روسی است ،جز این یک مورد!به نظرم جا
داره از خجالت سر به بیابون بذاریم » .کاربر
دیگری نوشت« :خواهشا اونایی که میرن
خارج از کشور حداقل رعایت کنن .اون جا دیگه
کارشون معرف شخصیت خودشون به تنهایی
نیست بلکه یه ملت رو تحت تاثیر قرار میده».

