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«عاملی» دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی شد

...

یادداشت روز
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شکارچی جادوگر به دنبال
ترامپ در2019
آمریکادرحالیسالجدیدمیالدیراآغاز کردکه
پیش بینی می شود در نهایت گزارش تحقیقات
دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست
جمهوری سال  2016منتشر شود و تغییرات
مهمی دربـــاره ایــن تحقیقات صــورت گیرد .به
تــازگــی،رودی جولیانی  ،وکیل شخصی دونالد
ترامپ  ،در واکنش به احتمال بازجویی موکلش
از سوی بازپرس پرونده مداخله ادعایی روسیه در
انتخابات  2016آمریکا گفت« :اگر رابرت مولر
بخواهد با ترامپ مصاحبه کند باید از روی نعش
من رد شود ».با این حال  ،به نظر می رسد فاصله
چندانی به مصاحبه  -کلمه محترمانه بازجویی -
مولر از ترامپ و عبور " از روی نعش " جولیانی باقی
نماندهاست.مولرازحدود 18ماهپیش،تحقیقات
دربارهادعایدخالتروسیهدرانتخابات 2016و
تماس های پنهانی میان اعضای بلند پایه کمپین
ترامپ با روس ها را آغاز کرده است  .در این مدت
 ،سه عضو کلیدی کمپین ترامپ شامل مایکل
فلین  ،مایکل کوهن و پال مانافورت به جرم دروغ
گویی و الپوشانی تخلفات مالی  -سیاسی کمپین
انتخاباتی ترامپ سر از زندان در آورده اند  .اکنون

شخصدونالدترامپدرکانونتوجهاتقراردارد.
اعترافاتمایکلکوهن،وکیلپیشینترامپحلقه
محاصرهرئیسجمهوریتوسطتیمتحقیقاتیمولر
را تنگ تر کرده است  .اکنون برای اعضای این تیم
تحقیقاتیمسجلشدهکهکمپینانتخاباتیترامپ
در سال  2015در تالش بوده است یک آپارتمان
مجلل 50میلیوندالریرادرمسکوبهعنوانرشوه
بهوالدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیهدهدتادر
ازایآن،ازحمایتهایکاخکرملیندرنبردبرای
فتح کاخ سفید برخوردار شود  .البته مستندات
پرونده حکایت از آن دارد که این رشوه به رئیس
جمهور روسیه داده نشد  ،اما به اعتقاد بسیاری در
آمریکا از جمله برخی از بلندپایه ترین هم حزبی
های ترامپ در کنگره آمریکا  ،روسیه در نهایت از
تمامی ابزارهای خود بهره جست تا با تضعیف پایه
های مشروعیت دموکراسی و انتخابات در آمریکا
 ،بر نتایج انتخابات 2016تاثیرگذارد  .دموکرات
ها حتی معتقدند که هک سرورهای کمیته ملی
دموکرات ها و افشاگری های ویکی لیکس علیه
هیالریکلینتون،توطئههایپوتینبرایفرستادن
ترامپ به کاخ سفید بــوده؛ موضوعی که بارها از
سویروسیهتکذیبشدهاست.
با این حال  ،در فضای هیستریک ضد روسی در
آمریکا  ،کسی به تکذیبیه های رئیس جمهوری
آمریکاوقعینمیگذاردتاچهبرسدبهتکذیبیههای
رئیسجمهوریروسیه.
البته دردسرهای ترامپ فقط به داد و ستدها با
روسهاوشخصپوتینمحدودنماندهبودواکنون
رئیس جمهوری آمریکا در معرض دروغ گویی و
نقضقوانینمالیانتخاباتیبهدلیلپرداختحق
السکوت به دو زن قرار دارد که گفته می شود برای
جلوگیری از تاثیر مخرب بر سرنوشت انتخابات
وادار به سکوت شدند  .مایکل کوهن به صراحت

اعالمکردهاستکهچنینمبالغیبادستورصریح
ترامپ انجام گرفت و نامزد وقت انتخابات از غیر
قانونیبودناینعملمطلعبودهاست.بااینحال
،شایددرآنزمانترامپتصورمیکردهاستکهبا
پرداخت چند صد هزار دالر به هنرپیشگان و مدل
های فیلم ها و نشریات مستهجن قادر خواهد بود
تصاحبکرسیریاستجمهوریآمریکاراتضمین
کند،اماسیرتحوالتبعدی،خالفاینتصوررارقم
زد  .اولین سناتور حامی ترامپ یعنی جف سشنز
که به پاس این حمایت سمت مهم دادستانی کل
و وزیر دادگستری دولت آمریکا را از آن خود کرد،
برایرهاییازگرفتاریهایناشیازاتهامدخالت
روسیه در انتخابات  ، 2016خود را کنار کشید و
مسئولیت را به فرد منصوب شده از سوی رئیس
جمهوریقبلیواگذارکردووینیزمتقابال رابرت
مولررابهعنوانبازپرسویژهپروندهمنصوبکرد.
این تصمیم  ،سلسله وار  ،اتفاقاتی را رقم زد که در
نهایت به یورش پلیس اف بی آی به دفتر کار وکیل
ترامپوشهادتوکیلعلیهموکلانجامید.
اکــنــون بــازجــویــی از رئــیــس جمهوری آمریکا
اصطالحا به مویی بند است و وکیل جدید ترامپ
برایحفظموکلخودبهعبارت"مگرازروینعش
من رد شوید " متوسل شده است  .با این حال  ،اگر
اینادبیاتغیرمرسومتردیدهاییرادربیناعضای
تیم تحقیق رابــرت مولر ایجاد کند  ،مسلما هیچ
تاثیریبردموکراتهانخواهدگذاشتکهاکثریت
مجلس نمایندگان را از آن خود کرده اند .آنان از
همیناالنعزمراجزمکردهاندتادوسالآیندهوتا
زمانبرگزاریانتخاباتریاستجمهوری2020
نگذارند خواب آسوده به چشمان رئیس جمهور
جمهوریخواهآمریکاراهیابدوچهموضوعیبهتراز
تحقیقاتفردیکهترامپاورا"شکارچیجادوگر
"مینامد.

«علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی شد
آقای استاندار این گزارش را بخوانید
محمد جواد رنجبر -روز گذشته دولت تکلیف
استان را روشــن کرد و «علیرضا رزم حسینی» را
به عنوان چهاردهمین استاندار خراسان رضوی
برگزید و کلید دار ساختمان بهار مشخص شد.به
گــزارش خراسان ،پس از تصویب و ابــاغ اصالح
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در
شهریورماه امسال ،کارکنان و مدیران بازنشسته
دو ماه فرصت داشتند تا از کار کناره گیری کنند
و  26آبــان ماه آخرین مهلت آنــان بــرای استعفا یا
توقف همکاری بود.بر همین اساس 26 ،آبان ماه
علیرضا رشیدیان استاندار سابق خراسان رضوی
که جزو بازنشستگان بــود ،از سمت استانداری
خداحافظی کرد تا این که دیــروز باالخره تکلیف
این پست مشخص شدو هیئت دولت ،علیرضا رزم
حسینی را به عنوان استاندار خراسان رضوی،
انتخابکرد.
▪اولویت های استاندار جدید در گفت وگو با
«خراسان»

استاندار جدید خراسان رضوی در نخستین گفت

و گــوی رسانه ای خــود اولویت هــای کــاری خود
را اعــام کــرد .علیرضا رزم حسینی روز گذشته
در گفت و گــوی اختصاصی با خــراســان دربــاره
اولویت های کاری خود به عنوان استاندار جدید
خراسان رضوی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم
انقالب بر اقتصاد و فرهنگ به ویژه در نام گذاری
های سال های اخیر اظهار کرد :یکی از کارهای
مهمی که باید با عنایت ویژه امام رضا(ع) در استان
خراسان رضوی به سرانجام برسد و تجربه و الگوی
آن را نیز داریم؛موضوع اقتصاد مقاومتی است و
امیدوارم بتوانیم با همکاری نمایندگان و امامان
جمعه استان ،ارکان حکومت و سرمایه گذاران و
کارآفرینان الگوی اقتصاد مقاومتی را در استان
خراسان رضوی عملیاتی کنیم.وی افزود :استان
خراسان رضــوی ظرفیت هــای بسیار خوبی در
حوزه های اقتصادی دارد و نیازمند توجه بیشتری
است تا بتوانیم از موسسات غیر دولتی و بخش
خصوصی برای تعالی اقتصادی و فرهنگی استان
بیش از گذشته استفاده کنیم که ان شاء ا ...این کار
را خواهیم کرد .استاندار جدید خراسان رضوی

موردعجیب انتشارگسترده بوینامطبوعدرتهران
بوی نامطبوعی از عصر دیروز چهارشنبه در
اکثر مناطق تهران به ویژه در مناطق  ۷ ،۶ ،۲و
 ۸شهر تهران احساس می شد که گزارش های
متفاوت و متناقضی در باره منشأ این بو منتشر
شد که تا زمان تنظیم این گزارش () 21:50
اگرچه از میزان این بوی نامطبوع کاسته شده
بود اما علت نهایی آن مشخص نشد .
دیــروز بعد از ظهر بــود که برخی شهروندان
تــهــرانــی اعـــام کــردنــد بــویــی نامطبوع در
شهر احساس میشود .رئیس اداره محیط
زیست تــهــران همان ابــتــدا گفت  :تیمهای
آتشنشانی و محیط زیست در تــاش برای
یافتن منشأ بــوی تهران هستند .کمی بعد
برخی رسانهها اعــام کردند که دلیل این
بوی نامطبوع ،ناشی از شکستگی لولههای
فاضالب در مرکز شهر تهران است.
امـــا ســپــس خــبــرگــزاری انــتــخــاب نــوشــت:
بــررس ـیهــا نــشــان م ـیدهــد ،منشأ بــوی بد
در تهران نشت یکی از مراکز پاالیشگاهی
اســت".کــانــتــری" مدیرکل محیط زیست
استان تهران هم گفت  :این بو شبیه به مادهای
است به نام ماده «مرکاپتان »که شرکت گاز به
گاز تزریق میکند .موضوع ترکیدگی لوله
فاضالب مرکزی خیابان انقالب را نمیتوانیم
تایید کنیم .وی با بیان این که سازمان مدیریت
بحران ،محیط زیست ،قرارگاه ثــارا ،...آتش
نشانی ،شرکت فاضالب ،شهرداران مناطق
و سازمان پدافند غیرعامل در کارگروه ویژه در
حال بررسی موضوع هستند افزود:وارونگی
هوا علت بو نیست ،بو باید کانون داشته باشد.
این در حالی است که وارونگی به انباشت

آلــودگــی گفته میشوداماهمزمان برخی
خبرگزاری ها از «افزایش ناگهانی» آالیندهها
در پایتخت نیز خبر دادند  .در ادامه گزارش
های متفاوت و گاه متناقض ،شبکه خبر نیز
اعــام کــرد :بررسیها در سازمان مدیریت
بحران نشان مـیدهــد ،نخستین بــار محل
انتشار این بو از حوالی منطقه حسن آباد در
مرکز شهر تــهــران گ ــزارش شــده اســت.ایــن
گزارش می افزاید :براساس پیگیریها ،گشت
های آتشنشانی تهران در حال بررسی منشأ
ازبــوی بد در شهر تهران هستند و همزمان
برخی منابع خبری دلیل این بو را نشت یکی
از مراکز پاالیشگاهی میخوانند .اما مجید
بوجارزاده ،سخنگوی روابط عمومی شرکت
ملی گاز ایران گفت:بوی نامطبوع تهران هیچ
ارتباطی با عملیات مجموعه شرکت ملی گاز
ندارد.
در ادامــه فرماندار تهران در گزارشی اعالم
کرد منشأ این بو ایستگاه متروی ملت است،
اما دقایقی بعد مدیران متروی شهر تهران این
احتمال را که منشأ بوی نامطبوع مترو باشد ،رد
کردند.دراینمیانحتیفرضیههاییمانند این
که بوی مذکور ناشی از فعال شدن آتشفشان
دماوند است نیز مطرح و سپس رد شد .دکتر
مهدی زارع ،محقق حوزه زلزله و آتشفشان با
بیاناینکه اینبوناشیازگوگردوفعالیتهای
آتشفشانینیستآنرابهزبالهمنتسبکرد .اما
سازمانپسماندشهرداریتهران نیزاینفرضیه
را رد واعالم کرد :زباله منشأ بو نیست!در عین
حــال شامگاه روز گذشته ایرنا نوشت :بوی
نامطبوعدرپایتختفروکشکرد.

ادامه داد :در حوزه حاشیه نشینی مشهد که یکی
از مسائل مهم و ویژه نظام است و دولت و شخص
رئیس جمهور نیز تاکید دارد که توجه ویژه ای به
حــوزه حاشیه نشینی مشهد مقدس شــود ،حتما
باید بتوانیم با همکاری شــورای شهر و شهردار
مشهد و مسئوالن استان برای رفع موضوع حاشیه
نشینیوکاهشآسیبهایاجتماعیاقدامکنیم.
وی با تقدیر از روزنامه خراسان ،خاطرنشان کرد:
نیازمند حمایت رسانه ها هستیم؛ امروز دیگر دعوا
و اختالف کارساز نیست و باید در جهت همدلی و
همزبانی که مورد تاکید رهبر معظم انقالب است،
گام برداریم و خراسان رضوی را تبدیل به الگویی
در این موضوع کنیم .رزم حسینی افزود :باید همه
بــرای اجــرای اقتصاد مقاومتی ،معیشت مــردم و
توسعهاقتصادیهمراهوهمدلباشیموگامبرداریم
تا ان شاء ا ...بتوانیم رضایتمندی خداوند متعال و
مردم شریف استان را داشته باشیم.شما می توانید
مشروح گزارش مطالبات مهم خراسان رضوی را
در روزنامه خراسان رضوی یا در سایت www.
khorasannews.comمطالعه کنید.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرا کسی با بدعهدی های ایران خودرو و
سایپا برخورد نمی کنه؟
•• شمارا به خدا بااحساسات هزاران جوان
بــازی نکنید .هرچه زودتــر وضــع پدیده را
روشن کنید.
•• چــراروزنــامــه خراسان از بدهی سنگین
بیمه هــا بــه مــراکــزدرمــانــی گــزارشــی تهیه
نمی کند؟ بیاییدبه خاطرخدا اقدامی بکنید
وگرنه خیلی ازکارکنان این مراکزدرمانی
خصوصی وخیریه بیکارخواهندشد.
•• از سازمان تعزیرات تقاضامندیم سلطان
مــرغ و تخم مــرغ را اعــدام کنند تابه سزای
اعمال شان برسند .ماکه واقعا قدرت خرید
آن را نداریم وپیش زن وبچه شرمنده ایم.
•• وقتی دولت فقط می گوید باید بشود اما
نمی شود وگران فروشی و اجحاف در حق
مردم همچنان ادامه دارد بهترنیست هیچ
یارانه ای به بخش تولید پرداخت نشود؟!
•• آقــایــون مــا از گـــزارش هــای خبری شما
فهمیدیم ،تمام کسانی کــه مرتکب جرم
می شوند ،یا شیشه مصرف کــرده اند یا از
قبل معتاد بوده اند و شرایط روز جامعه هیچ
تاثیری بر اخالقیات مجرم نگذاشته.
•• خیلی از مدارس دولتی به دانش آموزان
اعالم می کنند که باید مبلغی برای کمک به
مدرسه پرداخت شود .پیگیری کنید لطفا.
•• ایــن بسته حمایتی به همه تعلق گرفت
جزمن کارگرتامین اجتماعی که حقوقم
یک میلیون و صد است .پس من جزوکدوم
دسته هستم؟
•• امــیــدوارم روزی برسد که ایــران خــودرو
مجبور شود محصوالتش را به قیمت ارزان
بدهد وکسی نخرد تا دل مردم خنک شود !
••از حضور محترم دادستان تقاضا دارم که
لطفا درباره اسنپ ورود کنند .شرکت اسنپ

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

همیشه 10هزارتومان بابت کمیسیون از
راننده ها بلوکه دارد در صورتی که بعد از هر
سرویس ابتدا کمیسیون خود را کم می کنند
بعد پول راننده از مسافر کسر می شود و نکته
بعدی این که درباره سفرهای اعتباری پول
عصر روز بعد به حساب راننده واریز می شود
در صورتی که تسویه حساب باید به روز باشد.
با توجه به تعداد باالی رانندگان از دادستانی
محترم تقاضا دارم که برای احقاق حق ورود
کنند.
•• آن آقای اصالح طلبی که می گوید آقای
محسن رضایی باید به دادستانی پاسخ بدهد
اول باید مشخص کند خودش چقدر در جبهه
بوده است؟!
•• از یک طرف مجلس تصویب می کنه دولت
کوچک بشه از طرف دیگر وزارت بهداشت
تحت فشارهای سیاسی در جاهایی که
کمترین امکانات آموزشی را ندارد دانشکده
و بعد از چند سال دانشگاه می زند.دانشکده
هایی دانشجو تربیت می کنند که بسیار از
بیمارها را ندیده اند و عمال بی سواد هستند.
از آن بدتر دانشگاه هایی که فقط با ارتقای
نیروهای محیطی و استخدام نیروهای اداری
بیشتر از آن که به کیفیت خدمات کمک کنند
با ضعیف شدن تعداد نیروهای محیطی باعث
کاهش کیفیت و بارمالی بیشتر برای دولت
می شوند.
•• چــــــرادرزمــــــان مــحــاکــمــه مــتــهــمــان
فساداقتصادی چهره شان نمایان نیست
تابقیه عبرت بگیرند و ترغیب نشوند؟!
•• خودروسازان (ایران خودرو وسایپا) کال
دولتی هستند چرا قیمت محصوالت این دو
کارخانه به یک باره دوبرابر گران شود؟پژوی
 10میلیونی االن شده  85میلیون! چقدر
تفاوت قیمت؟!

•• خ ــراس ــان ع ــزی ــز!آق ــای وزیــربــهــداشــت
جــزو وزیـــران کـــاردان وقابل احــتــرام برای
مــن بـــودنـــد .اگــرایــشــان پــیــش ازایــــن به
خاطرقصورکادرپزشکی درمــرگ بیماران
استعفا می کردند برای من قابل باورتربود
تااین که تنها دلیل شان پاداش پایان خدمت
همکارانشان باشد.
•• وقتی خود دولت محصوالت خودروسازان
را چندبرابر گران می کند از بقیه اشخاص
شخصی که محصوالت شــان را چند برابر
گران می کنند گله ای نیست .وقتی دولت
موتور گرانی را روشن می کند واضح است که
بقیه افراد آن را سوار می شوند .آن وقت مردم
فقیر باید فقط بنشینند و تماشا کنند که کی
این موتور گرانی را خاموش کنند؟
•• دولــت تدبیر وامید شما مدیون خانواده
جانبازان هستید تنها دولتی است که بیمه
جانبازان راقطع کــرده! چــرا جــواب گوی
ایــن عزیزان نیستید جانبازی که دربستر
بیماری است شما با این گرانی ها بیمه اش را
پرداخت نمی کنید؟
•• به عنوان یک کارگری که عمری با زحمت
و آبرو زندگی کرده ام ولی ما کال فراموش
شــده ایــم از هموطنان خــواهــش مــی کنم
یاری ام کنند.
•• ب ــرای ســازمــان تامین اجتماعی واقعا
متاسف هستم!مگرتورم لجام گسیخته را
فقط مستمری بگیران زیر سه میلیون تومان
به دوش می کشند؟ بی انصافی نکنید.
فرداخودتان هم بازنشسته خواهیدشد.
••وقتی ازحقوق ناچیز من کارگر مالیات
کسر مــی شــود چــرا بــه بعضی ازپزشکان
بادرآمد چندین میلیونی اجــازه داده می
شــود بــرای فرارمالیاتی ازمــردم پــول نقد
بگیرند؟!





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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بحث بر سر ماجرای استاد شفیعی کدکنی و بیرانوند در بازی مسی بدلی!
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بیرانوند در بازی مسی بدلی!

ویرگول بخشش را کجا بگذاریم ؟

ویدئویی از تقابل رضا پرستش (مسی ایرانی)
با علیرضا بیرانوند منتشر شده که در آن رضا
پرستش به بیرانوند می گوید« :فرض کن
مسی واقعی این جا باشد .فکر می کنی بتوانی
پنالتی مسی را هم بگیری؟ وقتی پرستش با
پاسخ مثبت بیرانوند رو به رو می شود ،می
گوید« :برویم ببینیم چه کار می کنی؟! و»...
کاربری نوشته« :این رضا پرستش بیزینسی
برای خودش راه انداخته ،بیرانوند چرا وارد
این بازی شده!»

کلیپی از برنامه علی ضیا درباره بخشش قاتلی
که پدر و مادر همسرش را با تبر کشته بود
بــازتــاب گسترده ای داشــت .در ایــن کلیپ
پسرجوانی که پدر و مــادرش توسط شوهر
خواهرش به قتل رسیده بود تعریف می کند
که ما پای چوبه دار رفتیم و به طناب هم دست
زدیم اما بخشیدیم.کاربری نوشت«:باالخره من
در پاسخ به این سوال موندم که اثر بخشش
چنین قاتلی اساسا می تونه به نفع جامعه باشه یا
نه ؟مثل ماجرای ویرگول در بخشش الزم نیست
اعدامش کنید ».کاربر دیگری نوشت«:من
خودم را جای قاتل می ذارم نمی دونم آیا میشه
با عذاب وجدان گرفتن زندگی دو نفر همچنان
نفس بکشم یا نه ؟»
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وقتی خریدار و فروشنده یکی است !
بحث هــای به وجــود آمــده دربــاره خصوصی
ســازی ها و واگـــذاری کارخانجات دولتی
به بخش خصوصی طی چند روز گذشته با
تــوجــه بــه ایــن کــه ادعـــا شــده نــام رئیس
ســازمــان خصوصی ســازی هــم بــه عنوان
یکی از افراد حقیقی خریدار یکی از مجتمع
های واگذار شده (مجتمع گوشت اردبیل )
مطرح شده در فضای مجازی بازتاب گسترده
ای داشت.کاربری نوشت« :خصوصی سازی
اسمش روشه ،یه چیز خیلی خصوصیه به ما
مربوط نیست!» کاربر دیگری هم نوشت « :
ممکنه تمام این مسائل که دراین باره مطرح می
کنند درست نباشه اما به نظرم باید در باالترین
سطح دولت در این باره توضیح ارائه بشه چون
سکوت در برابر این مسئله به اعتماد مردم
ضربه می زنه که خیلی مخربه ».
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بحث بر سر ماجرای استاد شفیعی کدکنی
خبر ممانعت انتظامات دانشگاه تهران از
ورود استاد شفیعی کدکنی به دانشگاه به
خاطر همراه نداشتن کارت شناسایی عالوه
بر فضای رسانه ای در میان کاربران فضای
مجازی نیز بــازتــاب گسترده ای داشــت .
کاربری نوشت :استاد شفیعی کدکنی جاش
روی سر ما ولی همین چند روز قبل کی بود
میگفت وِ ین رونی اسطوره منچستریونایتد
رو جلوی گیت اولترافورد بازرسی بدنی
کردن حاال اگه ایران بود فالن؟ یا نماینده
ســراوان بــرای خــودش نماینده است باید
مثل بقیه منتظر می موند نوبتش بشه؟»این
در حالی اســت که کــاربــران زیــادی از این
اقدام انتقاد کردند .کاربری نوشت« :این
مقایسه از اساس اشتباه است و قیاس چهره
ورزشی و نماینده یا مقام دیگر با چهره ای
فرهنگی که هویت دانشگاه با آن گره خورده
جای تامل داره .از بزرگمرد و اعتبار و آبروی
ادبیات ایران کارت پرسنلی خواستید برای
ورود به دانشگاهی که هویتش از همین
بزرگانه؟!» کاربر دیگری نوشت  « :کارت
شناسایی را بــرای احــراز هویت نشان می
دهند ،وقتی کسی هویتش مشخص است
نشان دادن کــارت معنایی نــدارد ».کاربر
دیگری نیز نوشت «:عجب انتظامات وظیفه
شناسی دانشگاه داره کاش از این دقت ها
در امور دیگه دانشگاهی مثل لنت ترمز
اتوبوس ها و گاردریل ها هم به خرج می
دادند!» کاربردیگری نوشته« :یعنی حراست
یک دانشگاه یه همچین آدم معروف و نابغه
ای رو نمیشناسه؟»در عین حال چند کاربر
هم گفته اند که موضوع اساسا این گونه
که منعکس شده نیست وکمی بزرگ نمایی
شده است.
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دوغ با طعم تهدید!
تصویری از یک پاکت بسته بندی دوغ منتشر
شده که پشت آن نوشته شده « :پلیس دیر یا
زود به سراغ شما می آید!» کاربری به شوخی
نوشته« :خب راست میگه دیگه .منظورش
اینه که هرکسی پاکت دوغ رو گرون بفروشه،
مجرمه و پلیس میاد سراغش!» کاربر دیگری
هم نوشته« :قدیما می گفتن مجرم ها رو می
فرستن زندان تا آب خنک بنوشن حاال میندازن
زندان تا دوغ خنک بنوشن!» کاربر دیگری
نوشته« :عجیبه که جای متنش هم درسته.
انگار واقعا شرکت لبنیاتی می خواد آقا دزده
رو تهدید کنه!»

