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الزامات و پیامدهای حذف
صفرهای دست و پاگیر
هفته گذشته بود که با رونمایی از ایران چک های
جدید ،روزنامه خراسان ،نخستین گمانه را درباره
حذفچهارصفرازپولملیمطرحکردودرخبری
با تیتر «چک پول های جدید ،گام اول کاهش
صفرهای پــول ملی» نوشت« :بانک مرکزی از
اسکناسایرانچکجدید 50هزارتومانی(500
هزارریالی)رونماییکرد.درایناسکناسجدید،
برخالفایرانچکهایآبیرنگکنونی،رقم50
هم به صورت جداگانه در قسمت پایین و سمت
راست درج شده و هم در عدد  ،500000با رنگ
دیگر چاپ شده است .با این حساب ،شاید بانک
مرکزی به دنبال زمینه چینی برای حذف چهار
صفر از پول ملی است!»اما این گمانه با خبر روز
گذشتهرئیسکلبانکمرکزی،بهقطعیتپیوست
و همتی خبر داد که الیحه حذف چهار صفر از پول
ملیتقدیمهیئتدولتشدهاست .پیشازایندر
سالهای 1390و 1395نیزبحثحذف 4صفر
از پول ملی مطرح شد اما سال  ،90با فرا رسیدن
تحریمها،جهشنرخارزوبروزمشکالتاقتصادی
وتورمی،ایناقدامبهحاشیهرفت.سال 1395نیز
بانزدیکشدنبهانتخاباتریاستجمهوریسال
 1396وپسازآنبازهمجهشنرخارزوآثارتورمی
آن،ایناقداممجدددرمحاقفرورفت.
تردیدینیستکهوضعیتفعلیپولملینیازمند
اصالحاست.ریالبهعنوانواحدرسمیپولملی،
هیچ جایگاهی در ادبیات عمومی و محاسبات

مردمندارد.حتیمسئوالننیزکهپیشترازریالدر
اعالم اعداد و ارقام استفاده می کردند ،مجبورند
یک صفر کم کنند و عدد را به تومان بگویند .مردم
نیز برای خوانش اعــداد و ارقــام کالن اقتصادی
به ریــال و حتی تومان دچــار مشکل هستند .به
عنوان مثال رقم کل بودجه کشور در الیحه بودجه
 ،98شامل بودجه عمومی و شرکت های دولتی،
 17,032,332,270,000,000است .قطعا
بسیاری از شما خوانندگان ،در خوانش این عدد
بسیار بزرگ دچار مشکل می شوید .حتی افراد
اقتصاد خوانده و ریاضی دان هم که با اعداد بسیار
بزرگ سر وکار دارند هم باید به سختی این رقم را
بخوانند.رقمیکهمعادلنوشتاریآنراچندگونه
میتواننوشت 17«:هزارهزارمیلیاردریال17-
میلیون میلیارد ریال  -هزار و  700هزار میلیارد
تومان»جالب این که در الیحه بودجه و در آمارهای
بانک مرکزی که ارقــام کالنی مثل رقم بودجه،
تولید ناخالص داخلی و میزان نقدینگی می آید،
گزارشگرانمجبورمیشوندهمانآمارراباحذف
چندینصفراعالمکنند.
تردیدینیستکهاجرایاینطرحنیازمندتدارک
مقدمات است؛ مقدماتی از جمله چاپ اسکناس
هایجدید،فرصتبهمردمبرایآشناشدنوعادت
کردن به شکل و شمایل پول جدید .به این ترتیب
اجرای این اصالح در پول ملی نیازمند زمان است
و در اجرای آن باید حداکثر فرصت برای همراهی
مــردم در نظر گرفته شود.حذف  4صفر از پول
ملی اگرچه در شرایط اقتصادی همانند شرایط
تورمی و رکودی بر قدرت خرید مردم تاثیر نمی
گذارد اما این مسئله به طور غیر مستقیم و ضمن
همراه شدن سایر شرایط می تواند فوایدی برای
مردم و اقتصاد کالن داشته باشد  .بدیهی است
عالوه بر ساده سازی اعداد برای مردم ،کاهش
تاثیرات مخرب روانی مقایسه پول ملی با ارزهای
معتبر جهانی ،کاهش هزینه های حسابداری
،ثبت  ،حمل ونقل اسکناس و...از جمله فوایداین
اقدام است .

پایگاه اطالع رسانی دولت-رئیسجمهوردرجلسهدیروزهیئتدولتازقاضیزادههاشمیبهعنوانوزیریپرتالشودلسوزیادکردودربخشیازسخنانشگفت«:دکتر
هاشمیازسرمایههایارزشمندکشورودولتبودهومایلبودیمکهحضورایشاندرجلساتدولتکماکانادامهپیداکند ».همچنینروحانی طرحتحولسالمتراازاولویتهای
اصلیدولتیازدهمودوازدهمدانستکهباگسترشچترسالمتدرهمهمناطقکشوروکاهشهزینههایسالمتمردمهمراهبودهوباقوتتمامتاپایانراهادامهخواهدیافت.

از منظر اقتصاد کالن نیز دو مالحظه جدی درباره
اجــرای این طرح وجود دارد .معضل احتمالی
حذف صفرها چالش ُرند شدن است .حتی این
دیدگاه از سوی برخی مطرح می شود که با حذف
چهار صفر ،اعداد خرد به سمت باال ُرند می شود
و در نتیجه ،سطح عمومی قیمت ها افزایش می
یابد،امامواجههبااینچالشراهکاردارد.بافرض
حذف چهار صفر در شرایط کنونی ،پرداختی
های زیر هزار تومان یا شامل مانده زیر هزار تومان
مثال کرایه تاکسی  4500تومانی به مشکل می
خورد .برای رفع این معضل احتمالی ،می توان
واحد پول خرد در نظر گرفت ،چنان که واحد پول
خرد دالر ،سنت است و خرید کاالیی به ارزش
 1.25دالر شامل یک دالر و  25سنت می شود
(هر 100سنتشاملیکدالرمیشود).عالوهبر
این با توجه به گسترش پرداخت های الکترونیک
و کارت خوان ها ،تعریف اعشار برای این پرداخت
هامشکلراحلمیکند.مالحظهدیگر،نگرانیاز
نیاز مجدد به حذف صفر در سال های آینده است.
اگر نرخ تورم در سال های آینده افزایش یابد ،پس
از مدتی باز هم صفرهای پول ملی اضافه و نیاز
به حذف صفر ایجاد می شــود .طبیعتا با فرض
بدبینانه تورم  25درصدی در هر سال طی چند
سال آینده ،سطح عمومی قیمت ها طی هر 10
سال 10برابر می شود و شاید نیاز به حذف یک
صفر ایجاد شــود ولــی با توجه به معضالتی که
صفرهای دست و پاگیر فعلی دارد ،نباید در حذف
صفرهاتردیدبهخودراهدهیم.درهرصورتاکنون
در مقدمه حذف صفرها قرار داریم و الیحه مذکور
توسطبانکمرکزیبهدولتارائهشدهاست.فرایند
تصویب این الیحه در دولت ،ارسال آن به مجلس،
بررسی و تصویب نهایی در مجلس ،بین یک تا دو
سال زمــان می برد و نباید تصور شود این اقدام
ناگهانی خواهد بود ،بنابراین باید برای این تغییر
گریز ناپذیر که دیر و زود باید انجام شود ،آماده بود
ولینگراننشد،چراکهفرصتکافیبرایانطباق
بااینتصمیموجودخواهدداشت.

توضیح سازمان برنامه و بودجه درباره یک خبر

توجه دولت به توسعه پایدار منطقه شرق کشور ویژه است

«اعتباراتراههایخراسانجنوبیبهنیمهنرسید»تیترخبریاستکه«خراسان»
در دهم دی ماه 97درج کرد .پیرو آن ،مرکز اطالع رسانی ،روابط عمومی و امور
بینالمللسازمانبرنامهوبودجهتوضیحیبهتحریریهروزنامهارسالکردکه در
بخشیازآنآمدهاست:
دربارهاینکهرئیسادارهبرنامهوبودجهادارهکلراهوشهرسازیخراسانجنوبی
در گفت و گو با روزنامه «خراسان» اعتبارات پروژه های راه سازی این استان را
برای عملیاتی شدن در الیحه بودجه سال  1398کشور ناچیز دانسته است به
استحضارمیرساند:اعتباراتبخشحملونقلتوسطسازمانبرنامهوبودجه
کشوروباهماهنگیواحدمسئولدروزارتراهوشهرسازی(معاونتبرنامهریزی
ومدیریتمنابعوزارتمزبور)وباتاییدوزیرراهوشهرسازیمیانطرحهای مندرج
درپیوست شمارهیکالیحهبودجه سال 1398کلکشورتوزیعوکوشششدهبا

رویکردشبکهایوملی(ونهاستانییامنطقهای)واتخاذراهبردتوسعهپایدارحمل
و نقل  ،میان طرح های جاده ای  ،ریلی ،دریایی و هوایی توزیع شود .در این زمینه
اهدافی نظیر اصالح نظام حمل و نقل و افزایش سهم راه آهن (از طریق توسعه
شبکه  ،تامین ناوگان و ارتقای بهره وری)  ،تکمیل شبکه راه های شریانی کشور
از طریق ارتقا به بزرگراه و آزاد راه  ،بهبود ایمنی  ،تسهیل جریان عبور و مرور کاال و
مسافردرکشورورفعگلوگاههایترافیکیوظرفیتی،افزایشترانزیت وگسترش
حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی در پرتو توزیع ومدیریت بهینه منابع اعتباری
پیگیری شده اند .درباره طرح های اولویت دار منطقه شرق کشور و خراسان
جنوبی نیزسازمانبرنامهوبودجه کوششکرده بهرغممحدودیتهایاعتباری
کشور ،توجه ویژه به اتمام طرح های در دست اجرا را در دستور کار قرار دهد و
وضعیتاعتباریمهمترینطرحهایمنطقهبهشرحزیراست:

ردیف

شماره طبقه بندی جدید طرح

عنوان طرح در قانون بودجه

قانون  1397ابالغ  1397الیحه 98

1

1303015021

احداثراهآهنزاهدان-زابل–بیرجندواتصالآنبهراهآهنبافق-مشهد

50000

37500

160000

3

1303016098

احداث راه اصلی سربیشه – درح – میل 78

45000

33750

36000

به سازی راه اصلی فردوس – سرایان – آفریز  -روم

30000

2
4
5
6

1303016034

احداث باند دوم زاهدان  -بیرجند

1303016108
1303016187

1303016190

80000
10000

احداث راه اصلی قاین -حاجی آباد  -یزدان

بهسازیراهاصلیفیضآباد–بجستان–فردوس–دیهوک،گناباد–فردوسو
تربتحیدریه-بیرجند

ارقام به میلیون ریال
همان گونه که مشاهده می شود اعتبارات مهم ترین طرح های حمل و نقل
مربوط به خراسان جنوبی در الیحه بودجه سال  1398کل کشور  ،نسبت
به میزان ابالغی در سال 1397با افزایش چشمگیری مواجه بوده (ازجمله
طرح های مندرج در ردیف های1و 6جدول) که نشان دهنده توجه و عنایت
ویژه دولت و نظام برنامه ریزی و بودجه کشور به توسعه پایدار منطقه شرق
کشور و تامین زیرساخت های اساسی است .درباره مدیریت بدهی های

210000

60000
7500

با ایــن که استان خــراســان رضــوی رتبه نخست
جابه جایی مسافر در حملونقل جادهای کشور را
دارد ،اما سهم آن از سه هزار و  644میلیارد تومان
اعتباراتتوسعهراهها درالیحهبودجه 1398کل
کشوردرقالب 15پروژهوتنهاحدود 185میلیارد
تومان است که این میزان اعتبارات ،جادههای
تشنه حادثه خراسان رضوی را سیراب نخواهد
کرد.به گزارش خراسان ،ساالنه  20میلیون نفر
درجادههایاستانترددمیکنندکهنشاندهنده
سنگینی بار ترافیکی در این جادههاست .استانی
که در توسعه آزادراههــا بسیار فقیر است و همیشه
در رتبههای نخست تصادفات ج ــادهای کشور
بــوده اســت .وجــود نقاط حادثهخیز و جادههای
فرسوده و باریک ،عواملی هستند که برافزایش
قربانیانجادهایاستانتأثیربهسزاییگذاشتهاند
و همه اینها معلول یک علتاند؛ کمبود اعتبار
بــرای به ســازی و توسعه شبکههای حملونقل
جاد هایاستان.مجموعاعتباراتسرفصلتوسعه
حملونقل جــادهای کشور که در پیوست شماره

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• مــن بــا قــرض گرفتن  ،رفــتــم بــانــک مهر
اقساطم را به روز رسانی کردم  ،بعدش گفتن
وامم مشکوک الوصول شده و باید اصل وام
رو برگردانی .با این وضعیت بد اقتصادی
کشور چــرا بانک ها شرایط مــردم را درک
نمی کنند؟! جالبه که بهم گفتند اگر پول رو
نپردازی ماهانه  28درصد باید سود بدهی
وخانه ات را هم تملک می کنیم!
•• چرا با توجه به قانون حذف آبونمان هنوز این
مبلغ در قبض های برق دیده می شود؟ تازه
جالب تر این که مبلغ عوارض هم جدا محاسبه
و اعالم شده و فقط برای گاز آبونمان پیگیری
شد و با رای دیوان عدالت اداری برگشت کرد
و این موضوع در قبض های برق و آب هنوز
نمایاناست.
•• باطرح دانشگاه بدون کنکور ،آقای بطحایی
پادرجای پای وزیرسابق بهداشت گذاشت.
حاالنوبت عده ای معلم است به بهانه خراب
نشدن معدل بچه هادنبال پول گــزاف و ...
باشند .بنده با30سال سابقه دبیری ،آینده
بچه ها را بی سوادی بیشتر و طبقاتی ترشدن
دانشگاههامیدانم.آقایاندنبالراهکارهای
دیگریباشند.
•• تقاضامی ش ــود مــدیــران محترم بخش
خصوصی که کــارگــران آن ها مــدت زیــادی
درمحیط های سرد و فاقد نور مستقیم آفتاب
کارمی کنند هوای سالمت این قشرمحروم
راداشــتــه باشند،چون کــارطــوالنــی درایــن
فضاهاموجبدرداستخوانوپامیشود.
•• وصول مالیات انتقال امالک در دفاتر اسناد
رسمیتبصره ۴ماده ۱۸۷قانوناصالحقانون
مالیات های مستقیم در تاریخ تیر  1394به
تصویب رسیده اســت .تقاضا دارم روزنامه
خراسان بررسی کند چرا این قانون با گذشت
سهسالتاکنوناجرایینشدهاست!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• تــو را بــه خــدا بــه دادمـــردم برسید .تامین
اجتماعی بیمه من رو قطع کــرده میگم چرا
میگهتوباماشینمسافرکشیمیکنی.خوب
انصاف کجاست؟ مگه باکارگری هم زندگی
مانمیچرخه؟!
•• امــیــدوارم چــاپ روزنــامــه به همین انــدازه
کوچک ادامه یابد هم صرفه جویی است وهم
مطالعهآنراحتتراست.
•• جــــواب ایـــن خـــون هــایــی رو کــه توسط
خودروهای غیر استاندارد داخلی ریخته می
شه چه کسی میده؟ متاسفانه هــرروز شاهد
تصادفاتشدیدجادهایهستیم.
•• به جای ساخت دو هــزار واحــد مسکونی
جدید برای قشر محروم جامعه بهتر نیست
مسکن های مهر را مقاوم سازی کنند و به
مــردم تحویل بدهند؟ ســال هاست بدون
استفاده مانده!
•• درصــورت امکان شیشه هــای نوشابه را
از رده خــارج کنند،بعضی بیماری هابه
خاطرشیشه هــای کثیف اســت .درضمن
ازوقتی گرانی هااوج گرفت کیفیت نوشابه
هاخیلی خراب شده است،با این که نشان
سیب سالمت نیزدارد.
••بسیار خرسند شدم که مرا به جشن بیست
هزارمین شماره انتشار روزنامه با حضور آقای
ظریف دعوت کردید .اگرچه حضوردراین
همایش بــرای یک شهروند فرصتی مغتنم
وتکرارنشدنی است وبسی مایه افتخار اما
عذرخواهی می کنم که نتوانستم شرکت
کنم.
•• ازوزیــر محترم مسکن سوال کنید افرادی
که موعد وام مسکن یکم آن ها رسیده ولی
توانایی خرید یک واحد آپارتمان چند متری در
این آشفته بازار مسکن را ندارند باید چه کار
کنند؟لطفاتدبیریبیندیشیدتاقیمتمسکن

نمابر05137009129 :

کاهشیابد.
•• معلمیکهباسهسالسابقهفقطیکمیلیون
و نیم حقوق بگیرد کی می تواند ازدواج کند و
کجا می تواند خانه ای کرایه کند .لطفا به فکر
مردمباشید.
•• بانک مرکزی صادقانه جواب سوال من رو
بده  ،چطوریه که هزار میلیارد پول مملکت رو
می خورند و فرار می کنند و اون ور آب کیفش
رو می کنند ولی ما مردم عادی وقتی وامی می
گیریم سود  23درصد می دهیم و با این وضع
بد اقتصادی تا قسط مون عقب می افته فوری
سند رهنی اجرا می گذارید و فوری مشکوک
الوصولمیشویم؟
••خیلی لطف کردید که بــرای جشن انتشار
بیستهزارمینشمارهتانتماسگرفتیدومرا
دعوتکردید.همینکهبانویسندگانروزنامه
محبوبمآشناشدمکلیبرایمجالببود.
•• لطف ًا اعتراض فرهنگیان به بیمه تکمیلی
ناکارآمد فرهنگیان را منعکس فرمایید .وزیر
آموزشوپرورشبایدپاسخگوباشد.
•• با پولی شدن دانشگاه ها آن هم در رشته
پزشکیبایدباسالمتیخداحافظیکردهمین
حاال هم بعضی آقایان پزشک متخصص اصال
حوصله ندارند وای به زمانی که باپول پزشک
شوند.
••میزخدمتکاربسیارخوبیاست،اماجایش
محل نمازجمعه وامثال آن نیست ،بلکه آن
جاست که مسئوالن دولتی وحکومتی با آرای
مردم ،نشسته اند و مسئولیت اداره امورمردم
وکشوررابهدستگرفتهاند.
•• بعضی دانشمندان میگن کــه محصول
تراریختهمفیدوبعضیمیگنمضراست.کدوم
درسته؟ به چشم خودم دیدم که گوسفندان
ازذرت وارداتــی تلف شدن .واقعا محصوالت
تراریختهمضرهیامفید؟





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

نماز جمعه خاطره انگیز ،دفاع از عمو جواد و داغ زنده سانچی
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اعتبارات توسعه جاده های استان در الیحه بودجه ۹۸

یک (اعتبار طرحهای تملک دارایــی سرمایهای
دستگاههایاجراییدرسال)1398الیحهبودجه
 1398آمده ،معادل  36هزار و  446میلیارد و
 667میلیون ریال است که سهم استان خراسان
رضوی از این اعتبارات در قالب  14پروژه معادل
هزار و  849میلیارد و  931میلیون ریال است.
درواقــع سهم استان از اعتبار طرحهای تملک
دارایی سرمایهای دستگاههای اجرایی در سال
 1398الیحهبودجه،1398حدود 5.07درصد
است.ازسوییمجموعاعتباراتتوسعهحملونقل
جادهای کشور که در پیوست شماره یک( اعتبار
طرحهای تملک دارایی سرمایهای دستگاههای
اجرایی در سال  )1397الیحه بودجه 1397
آمدهاست،معادل 24هزارو 491میلیاردو900
میلیون ریــال بــرآورد شده بود و سهم استان
از این اعتبارات در قالب تنها  9پروژه معادل
 994میلیارد ریــال دیــدهشــده اســت .سهم
استان از مجموع اعتبارات توسعه حملونقل
جادهایکشوردرالیحهبودجه 97تنها4.05

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

72000

پیمانکاران ومشاوران نیز پیشنهاد می شود ،دستگاه های اجرایی ضمن
پرهیز از ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار مصوب طرح ها  ،از طریق بسیج منابع و
امکانات  ،اولویت بندی پروژه ها و قراردادهای در دست اجرا و بهبود بهره
وری ،برای استفاده بهینه از منابع اعتباری اقدام کنند تا شاهد اثر بخشی
بیشتر در استفاده از منابع برای توسعه طرح های زیرساختی کشور باشیم.
مرکز اطالع رسانی ،روابط عمومی و امور بین الملل


سهم  ۵درصدی جاده های خراسان رضوی از بودجه های راه سازی

حرفمردم



درصدکه درنهایتدرقانونبودجهسال 97میزان
اعتبارات توسعه حملونقل جادهای کشور به32
هزار و  303میلیارد و  637میلیون ریال رسید.
یعنی میزان اعتبارات توسعه حملونقل جادهای
کشور در مسیر تصویب الیحه بودجه 97به5.57
درصــد افزایش پیدا کــرد .اما تنها 2.5درصــد از
کل اعتبارات موردنیاز در الیحه  98دیدهشده
است .با توجه به این که دولت حداکثر زمان اتمام
این پروژهها را سال  1400اعالم کرده است این
سؤال پیش میآید که آیا دولت طی سه سال آینده
میتواندچنیناعتباریرا تأمینکند؟
شــمــا مـــی تــوانــیــد مـــشـــروح ایــــن گـــــزارش را
در روزنـــامـــه خـــراســـان رضــــوی یــا در سایت
khorasannews.comمطالعهکنید.
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مرهمی بر خبرهای بد

نمازجمعه های بی نرده

مرثیه ای برای سانچی

در کنار خبرهای بدی که معموال در فضای مجازی
می بینیم ،دیدن یک خبر خوب حال و هوای انسان
را عوض می کند .یکی از این خبرها تصاویری از
بخاری های جدید و ایمن بود که به تازگی تحویل
مدارس شده است .بخاری هایی که باک نفت
و قطع کن ایمنی دارند .کاربری نوشت« :همه
حواسمون باشه که فقط خبرهای بد رو پوشش
ندیم خبرای خوب رو هم ببینیم چون خبر خوب
مرهمی است روی همه خبرای بد» کاربر دیگری
نوشت« :خدا روشکر از امروز به تعداد کالس
هایی که از این بخاری ها دارن ،احتمال شنیدن
خبر سوختن دانش آموزان کم می شه»

«بــاران به شدت میبارد ،نماز جمعه بیمیله و
بینرده و بیداربست است .کودکان در بین دو
نماز به سراغ امامجمعه وقت تهران می روند تا
عیدیهای شان را برای ارسال به مناطق جنگ
زده ،به آیت ا ...خامنه ای امام جمعه وقت اهدا
کنند .ایشان هدایا را می گیرد و بچه ها را می
بوسد ».این توضیحات مربوط به قطعه فیلمی از
نماز جمعه سال های جنگ بود که این روزها در
فضای مجازی بسیار بازپخش شد .کاربری نوشت:
« این تصاویرچقدرگویای سال های بی ریای اول
انقالب است یادش بهخیر » کاربر دیگری نوشت:
«میله ها به دلیل حضور منافقین و ترورهاشون
ایجاد شد و اون وقتا خیلی الزم بوداما به نظر می
رسه همان طور که آقای شمخانی گفت االن وقت
جمع کردن محافظان و این حفاظت ها ست»

از اتفاق تلخ برای کشتی سانچی یک سال گذشت
و در سالگرد این اتفاق ویدئویی از عزاداری
خانواده قربانیان جلوی شرکت ملی نفت کش
در فضای مجازی پخش شد که بسیار متاثر کننده
بود .کاربری نوشت« :این یکی از تلخترین و
جانکا هترین عزادار یهایی بود که به عمرم
دیدم ...داغ کهنه نمیشه؛ حتی اگر ما فراموشش
کرده باشیم» کاربر دیگری نوشت« :چقدر حزین
و غمبار و چقدر متین ،روحشون غرق در نور...
و آرزوی صبر برای خانواده هاشون» کاربری
هم نوشت« :کــاش آرامــش به قلب خانواده
قربانیان سانچی برگرده .کاش دیگه هیچ وقت
این اتفاقات نیفته خیلی سخته توی آب بسوزی»







2.6 M views

سرقت های ناشناخته؛ این بار با بطری!
تصویری از شیوه جدید سرقت خــودرو در
فضای مجازی پخش شد که حیرت انگیز بود.
سرقتی که معموال در پارکینگ های خلوت اتفاق
می افتد .در این روش ساده ،دزد یک بطری
پالستیکی بین تایرو گلگیر قرار می دهد .وقتی
خودرو شروع به حرکت می کند ،صدای بلند و
وحشتناکی به خاطر بطری ایجاد و همزمان که
راننده برای بررسی موضوع از خودرو خارج می
شود ،سرقت اتفاق می افتد .کاربری نوشت:
«آدم هر روز با یک شیوه جدید دزدی توی این
فضای مجازی آشنا می شه که حتی به ذهن آدم
باهوشا هم نمی رسه» کاربر دیگری نوشت:
«توی این گرونی ها حواس تون بیشتر به اموال
تون باشه که جایگزین کردنش سخته»

1.4 M views
1.9 M views

سوتی پوشکی!
ویدئویی از سوتی المیرا شریفی مقدم گوینده
خبر در فضای مجازی پخش شــد .او هنگام
خواندن خبر در شبکه خبر به اشتباه سامانه
دفاع موشکی آمریکا را سامانه پوشکی خواند.
شریفی مقدم در این باره در توئیترش مطلبی
نوشت که بعد از چند ساعت پاک کرد .کاربری
نوشت« :این که یک اشتباه لپی ممکنه برا هر کی
اتفاق بیفته درسته اما یه همچین اشتباهی برای
یه مجری با سابقه طبیعیه که پر بازدید بشه»
کاربر دیگری نوشت« :اون قدر که خانم شریفی
فکرش دنبال قیمت پوشکه ،همه چی رو پوشک
می بینه حتی موشک رو»

دفاعیه ای برای عموجواد
ویدئویی از جواد خیابانی در فضای مجازی
پخش شد که در شرح آن آمده بود« :منظور
اوس جواد گپ و گفت دوستانه بود ،مغزم
تسمه تایم پاره کرد» بیشتر کاربران که این
ویدئو را دیــده بودند اعتقاد داشتند این
موضوع یک اشتباه لپی بوده که در اکثر برنامه
های تلویزیونی اتفاق می افتد و گاف محسوب
نمی شود .کاربری نوشت« :به نظر می رسه عده
ای فکر می کنن برای دیده شدن باید به یک نفر
حمله کنن و اال جواد طفلی که گاف نداد» کاربر
دیگری نوشت« :این که عمو جواد خیابانی تا
حاال گاف داده شکی نیست ولی قرار نیست
دیگه هربار الکی علیه اش جو سازی کنیم»

