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پاسخ رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره
نقش برخی آقازادهها در قاچاق کاال

...

یادداشت روز
امیر مسروری

رئیساندیشکده مطالعات جهان اسالم

بازی دو سر باخت آمریکا روی میز شام
با اعالم خروج آمریکا از سوریه و سپس بیانیه مجدد کاخ سفید درخصوص
فرصت دهی به پنتاگون درزمینه برنامه ریزی برای خروج و در واقع مهلت
دهیبهارتشاینکشوردرسوریه،کارشناسانوتحلیلگرانسوریهنگران
این موضوع شدند که « ترامپ » طرحی برای سوریه در نظر گرفته و این
خروجهمانندخروجاوباماازعراقیاافغانستاننیست.ازطرفدیگرترامپ
تاکیدداردارتشترکیهبایدبرایمبارزهباداعشبهسوریهواردشودوبخش
های باقی مانده سرزمینی داعش را در اختیار گیرد .کارشناسان معتقدند
این طرح برای تثبیت ترکیه در سوریه در نظر گرفته شده و تا حدودی دور از
ذهن نیست .اما چند نکته بسیار مهم در این موضوع نهفته است:
یک :سیاست ترامپ خارج کردن نیرو از منطقه است .اما نه از دست دادن
سرزمین ها و مناطق کلیدی و شاهراه های اقتصادی .از ابتدای بحران در
سوریه ،ترامپ بر سر خروج از سوریه شعار داد و به نظر نمی رسد این شعارها
ِ
دخالت
دور از ذهن باشد .البته سازوکار ذهنی ترامپ ،راهبری به جای
میدانی است .ترامپ معتقد است خرج ارتش را باید کشورهایی بپردازند
که از آن نفع می برند و واشنگتن دیگر قادر نیست جوانان آمریکایی را به
دلیل اهداف سیاستمداران کشورهای دیگر به میدان بفرستد .در واقع
ترامپ می خواهد سازوبرگ جنگ را ارتش ترکیه بر عهده بگیرد و ریاض
چک سفید امضای خود را نقد کند تا در چنین شرایطی ضمن جلوگیری
از رویارویی ارتش آمریکا با محور مقاومت و کاهش هزینه یک جنگ جدید
منطقه ای ،عربستان را تحریک کند تا برای ماندن ارتش آمریکا ،پول
بیشتری بپردازد.
ِ
حذف خط ارتباطی ایران – عراق – سوریه – لبنان
دو :طرح اصلی آمریکا
و ایران – عراق – سوریه – فلسطین است .خطی که از نظر جغرافیایی و
عالیق ژئوپلیتیک مجبور است از میان نوار مرزی عراق و سوریه عبور کند
و در غیر این صورت برای هر نوع ارتباطی ایران مجبور است از راه دریا و
از مناطق پربحران بگذرد و در واقع برای تهران و محور مقاومت مشکالت
فراوانی ایجاد می شود .این طرح با دپوی تروریست های داعش و تجمیع
آن ها در دیرالزور کلید خورد و قرار بود آمریکایی ها در دو منطقه شمالی
و جنوبی محور را ایجاد کنند که در وسط آن داعش حضور داشته باشد.
نتیجه این اقدام؛ قطع امداد هوایی و زمینی عراق به سوریه بود و به نوعی
شکستن کمربند مقاومت از وسط! طرحی که اگر اجرایی می شد تمام
دستاوردهای سوریه در این چند سال به هدر می رفت و باید آمریکا را پیروز
جنگ سوریه می دانستیم .در حالی که با هوشمندی محور مقاومت و آزاد
سازی البوکمال ،محور مقاومت توانست به عمق این خط نفوذ و از الحاق
نیروهای آمریکایی مستقر در رقه با التنف جلوگیری کند .این خط نفوذ
صرفاطرحآمریکاییهاراازبیننبردبلکهسببشدمحورمقاومتبهسمت
صحرای شرقی سوریه روی بیاورد و بر بزرگ ترین جاده استراتژیک بصره تا
القنیطرهتسلطیابد.اصلهدفآمریکاییهاقطعاینجادهوایجادمنطقه
پرواز ممنوع است .به نظر می رسد ترامپ راضی شده تا ضمن اعالم منطقه
پرواز ممنوع در شمال سوریه ،این منطقه را به قسمت شرقی رود فرات
گسترش دهد و برآن است تا ارتش ترکیه را در این منطقه مستقر کند .البته
این طرح با استقرار سامانه پدافندی و نیز نیروهای زمینی ارتش سوریه در
المنبج تاحدودی شکست خورده و دو طرف منتظر رخداد جدید سیاسی
و میدانی پرونده سوریه در روزهای آینده هستند.
سه :هدف دیگر آمریکایی ها بازیگری با دیگر بازیگران منطقه ای و
کشیدن پای آنان به میدان نبرد در سوریه است .به عبارت دیگر هرچقدر
بازیگرانپروندهسوریهافزایشیابند،حرکتسوریهبرایتقویتزیرساخت
های امنیتی و استقرار دولت وحدت ملی با چالش مواجه می شود و
دمشق کار سختی را در پیش خواهد داشت .اجازه آمریکا به عربستان
و دیگر کشورهای عربی برای ورود دوباره به دمشق و راه اندازی مجدد
سفارتخانه ،درخواست از ترکیه برای ورود به بخش شرقی رود فرات ،طرح
ارتش عربی و ضرورت حضور این نیروها برای مناطق آتش بس ،بخش
هایی از برنامه ریزی آمریکا در سناریوی سیاسی پیش روی سوریه است.
هرچند محور مقاومت در این زمینه تمهیداتی چون مذاکرات آستانه،
تشکیل کمیته قانون اساسی ،تثبیت ارتش سوریه در مناطق حساس
و چند طرح دیگر را طراحی کرده اما به جد باید مواظب بود تا مذاکرات
کشورهای منطقه ای با آمریکا و مذاکرات آمریکا – روسیه به سویی حرکت
نکند که دمشق تحت فشار سیاست های جدیدی قرار گیرد .البته باید
این را اذعان داشت که تا به امروز شخص «پوتین» در پرونده سوریه همسو
با محور مقاومت و تا حدودی در سیاست های میدانی این جریان عمل
کرده و از نقاط مشترک منافع دو جریان استفاده برده است .همچنان که
محور مقاومت نیز از بازیگری روسیه در پرونده سوریه استفاده خود را کرده
است .ولی باید نگرانی های سیاسی را در نظر گرفت و از طرح آمریکا در
این حوزه آگاه بود.آمریکایی ها با اغفال مادی و بین المللی به ویژه مطرح
کردن امکان استرداد گولن به آنکارا ،تا حدودی توانستند این کشور را از
مسیر مذاکرات آستانه خارج کنند و ترکیه را به قبل از مذاکرات سه جانبه
صلح بکشانند .همان بازیگر تند و آتشینی که نماز در مسجد اموی را در
سر می پروراند.
چهار :نکته قابل تامل دیگر ،بازی سازی و مشغول سازی تهران ،دمشق،
بغداد و گروه های مقاومت به این سناریوها و بازسازی سازمان رزم داعش
در منطقه شرقی سوریه و جنوبی عراق است .عراق درگیر ساختار دولت
مرکزی است و تا حدودی درگیری های سیاسی ادامه دارد .در سوریه
نیز مناطق آزاد شده نیازمند مدیریت بیشتر است و از طرفی گزینه های
درگیربررویمیزافزایشیافتهوازچندهفتهقبل،مسیرسیاسینیزانرژی
زیادی را به خود مشغول ساخته است .تهران نیز ضمن درگیری در جبهه
اقتصادی ،سال آینده انتخابات را در پیش دارد و به نوعی بخشی از قوای
امنیتی و سیاسی کشور درگیر این موضوع می شوند .در چنین شرایطی
آمریکایی ها فرصت الزم برای بازسازی و بهسازی توان رزم با داعش را
دارند .همچنان که اخبار نیز گواه این مدعاست و کامیون های مختلفی از
تسلیحات نظامی آمریکایی به پایگاه هایی از کردها در سوریه و عراق اعزام
شدند که توان حفاظتی و مراقبتی باالیی ندارند و در صورت حمله داعش،
امکان سقوط این پادگان ها و تجهیز داعش به تجهیزات پیشرفته نظامی
وجود دارد .باید منتظر ماند و دید این طرح آمریکایی ها با چه سناریوی
بدلیازسویمحورمقاومتمواجهمیشودوتصمیمگیراندرایران،عراق
و سوریه برای این موضوع چه رویکردی را اتخاذ می کنند.

پاسکاری استاندارد و جهادکشاورزی درماجرای تولید
اسنک با ذرت حیوانی
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برندهای ناسالم وسکوت مسئوالن
سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که این نهاد فقط محصول نهایی را
کنترل میکند ،مسئولیت استفاده از خوراک دام در تولید "اسنک پف کرده"
را متوجه وزارت جهاد کشاورزی دانست .اواخر آذر ماه امسال سخنگوی
سازمان غذا و دارو از تخلف دو برند معروف تولیدکننده "اسنک پف کرده"
در استفاده از ذرت دامی در تولید محصوالتشان خبر داد و اوایل دی ماه نیز
اعالم کرد که پرونده تخلف این دو برند به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
به گزارش ایسنا ،به تازگی نیز یک کارشناس صنایع غذایی با اشاره به این که
آسیب مصرف خوراک دام برای انسانها با توجه به موادی که در آن وجود
دارد متفاوت است ،اظهار کرد که بسته به موادی که در خوراک دام استفاده
شده در تولید اسنک پف کرده وجود داشته ،مصرف آن ممکن است منجر
به بیماریهایی همچون حصبه ،رشد قارچ یا باکتری و سرطان شود .حاال
پس از پیگیری از یک مقام مسئول در این سازمان وی در پاسخ اعالم کرد
که سازمان استاندارد در محدوده وظایف خود در سطح بازار با مسئلهای در
این باره مواجه نشده که به لحاظ مواردی که استاندارد برای تولید محصول
ضروری میداند ،الزم به پیگیری باشد .طبق گفته این مقام مسئول در
سازمان ملی استاندارد ،این نهاد تنها محصول نهایی را کنترل میکند و
ورود خوراک دام در قالب ذرت به کارخانهها ،در محدوده مسئولیت وزارت
جهاد کشاورزی است .همچنین این مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد
ایران اظهار کرد که مسئولیت کنونی بررسی تخصصی محصوالتی که گفته
شده در آنها از خوراک دام استفاده شده ،بر عهده سازمان غذا و داروست.
نکته قابل تامل این که با گذشت چند هفته از اعالم این موضوع و خطرات
برشمرده مصرف ذرت دامی توسط کارشناسان که مستقیما میتواند
سالمت مردم را تهدیدکند سازمان غذا و دارو استفاده از ذرت دامی را
در دو برند معروف اسنک تایید کرده و گفته است با دو کارخانه متخلف
برخورد شده است و با توجه به این که اوایل دی ماه پرونده تخلف این دو
برند به دستگاه قضایی ارجاع شده اما هنوز نام این دو کارخانه برای آگاه
سازی اعالم نشده است .با توجه به پر مصرف بودن این نوع ماده غذایی بین
قشرهای مختلف مردم و به خصوص کودکان و نوجوانان که بدنی به مراتب
حساستر دارند ،میتوان این سوال را مطرح کرد که چرا در اعالم اسامی
این دو برند متخلف کوتاهی شده و وقت تلف میشود؟ این حق مردم است
که بدانند چه مواد غذایی برای سالمتی شان مضر است.

در نشستی برای بررسی موضوع حجاب مطرح شد

علی مطهری:بحثهای ایدئولوژی را
به نظرسنجی نمیگذارند
دانش پور  -نایب رئیس مجلس
شورایاسالمیگفت:اگر موضوع
حجاببههمهپرسیگذاشتهشود
حجاب رای م ـیآورد .فکر نکنید
همه به بی حجابی رای میدهند؛
نخیر؛حتی بدحجابها هم به
حــجــاب رای مــیدهــنــد .علی
مطهری روز گذشته در جلسهای
کــه بــه منظور بــررســی موضوع
حجاب در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ،ضمن
بیاناینمطلب درپاسخبهاینسوالکهبرچهاساسیچنیننظریرامطرح
میکنید ،اظهار کرد :چون جامعه را میشناسم .خیلی از خانوادهها که
مقید نیستند به دنبال مدرسه اسالمی برای فرزند خود هستند و بسیاری از
مردان هوس باز میگویند درست است که خودم بی بند و بار هستم ولی زن
چادری میخواهم و کسانی که سن باال دارند میدانند که زمان شاه ما چه
مشکالتی داشتیم .نایب رئیس مجلس در پاسخ به واکنش حاضران مبنی
بر این که پس حجاب را به نظرسنجی بگذارید ،گفت :بحث های ایدئولوژی
را به نظرسنجی نمیگذارند .یکی از جوانان حاضر نیز با بیان این که قانون
اساسی مصوب سال 58است و با این وصف چرا جوانان باید زیر چتر قانونی
باشند که تمام افراد باالی 50سال به آن رای دادهاند ،اظهار کرد :نمیشود
هر 10سال یک بار قانون را عوض کرد .با این کار ثبات کشور از بین میرود.
قانون اساسی برای تغییرات ،تشکیل حزب را در نظر گرفته است .مطهری
با طرح این سوال که پوشش اسالمی چه آثاری دارد ،خاطرنشان کرد:
بهداشتروانیجامعهیکیازاینآثاراست.اینکهفرددرجامعهدایمتحریک
شوداماامکانارضاوجودنداشتهباشد،همینمحرومیتهایجنسیباعث
نبود تعادل روانی و برخی جنایتها میشود .این روش خطرناکی است که
غریزه را تحریک کنیم و بعد بگوییم حاالچه کار کنیم .وی افزود :میل به تبرج
و خودنمایی برای زن و میل به چشم چرانی در مردان است از این رو وظیفه
پوشش بیشتر برای زنان است .وی اظهار کرد :در کشورهای غربی اگر
آزادی میدهند ،کاباره و کلوب شبانه دارند ولی اگر ما بگوییم آزادی ،چنین
اماکنی نداریم .مطهری با اشاره به موضوع تعدد زوجات در اسالم نیز گفت:
این موضوع برای این است که جلوی فساد گرفته شود و مردانی که توانایی
دارند بهتر است زنان متعدد داشته باشند تا زن بدون شوهر نداشته باشیم
البته باید اجازه همسر کسب شود ولی این مسئله عمال شرط اصلی نیست.
این تدبیر اسالم برای یک معضل اجتماعی است و اجرای آن باید درست
باشد .وی در ادامه خاطرنشان کرد :هم اکنون اصل حجاب هم در کشور ما
به معنی واقعی وجود ندارد .اگر بگوییم روبند بزنید یا چادر سرکنید؛ این به
معنای اجبار است .اما میبینید که مانتوهای بدون دکمه با ساپورت و بلوز
میپوشند که همه جای آنها پیداست کسی هم کاری ندارد .نایب رئیس
مجلس با اشاره به وجود مصادیقی از افراط درباره حجاب گفت :این که
ما بچه دبستانی را ملزم به چادر یا پوشیدن رنگ خاص کنیم افراط است.
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مصوبهشورایشهرمشهدبرایحمایت
خراسان رضوی
از«سوتزنان»علیهفساد

صفحه4

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• لطفاپیگیرحقبیمهنگهبانانمسلحبانکها
باشید .بیشترین خطرواسترس باکمترین
حقوق ومزایاوخدمات را دارند!
•• یک لحظه هنگ کــردم فکر کــردم ســردار
آزمــون ملیت کــرهای گرفته با این عکس شما
با اسم سون هیونگ مین! بیشتر دقت کنید!
•• ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایبهراه
روستای دیزباد باالهیچ توجهی نمیکند با این
کهمسافرانزیادیدرایامتعطیالتبهاینروستا
برای گردش مراجعه میکنند راه آن فاقد خط
کشی است و کنارگذر آن پراز سنگ و چاله شده
که برای وسایل نقلیه و مسافران نیز خطرناک
است.مسافرانبایدبیشترمراقبباشند.
•• وق ــت ــی کـــشـــورمـــون از ب ــزرگت ــری ــن
تولیدکنندگان برنج است چرا خودمون قدرت
خریدش رو نداریم و مجبوریم برنج خارجی
بخوریم؟ برنج پاکستانی کیسهای 130هزار
تومان؟ پول همین رو هم نداریم!
•• پاسخ تان به ادعای کیهان بهترین مطلبی
بود که در این سالهای مطالعه روزنامه خوبتان
خــوانــدم .دســت مــریــزاد .جــواب ایــن روزنامه
جناحی که هر روز دنبال بهانه گرفتن از دولت و
وزیرانکارداریمثلظریفاست،بایداینگونه
باشد .دست تان درد نکند.
•• از مسئوالن محترم راهنمایی و رانندگی
خواهشمندم فکری برای ترافیک خیابان امام
هــادی(ع) بکنند .واقعا بیشتر ساعات روز غیر
قابلتحملمیشودومتاسفانهازافسرانمحترم
همبرایبرخوردبامتخلفانخبرینیست.
•• از وقتی شبکه آی فیلم سریال قدیمی آیینه
عبرت را پخش میکنه بیشتر اقوام و دوستان
میبینند ! بسیار آموزنده ودر عین حال شاد
و مفرح اســت .ایــن کــه مــا بــا دیــدن ایــن گونه
سریالها چه درسی بگیریم مهمه !
•• مگر در مشهد قشر محروم وکم درآمد وجود

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

ندارد؟ !نه گوشت منجمد ارزان ونه مرغ ارزان
پیدا میشود! مرغهای هلندی بازار هم گوشت
ندارد و بعد از چند روز که میپزد باز هم خورده
نمیشود!واقعامگرفقطتهرانیهاشهرونداین
کشورهستند؟
•• ما به عنوان نماینده اولیا و مربیان دانش
آم ــوزان مــدارس اطــراف میدان شیخ مفید،
معترض ایــم که چــرا بــرای جمع آوری دکل
مخابراتی اطراف مدرسهها اقدامی نمیکنند!
چرا متوجه اشعه سرطان زایی که از این دکلها
فرستاده میشود نیستند؟ دخــتــران ما که
مــادران آینده هستند جانشان در خطر است
و سرطان تهدیدشان میکند .در هیچ جای
دنیا در مناطق آموزشی چنین ظلمی در حق
نسل ج ــوان ص ــورت نمیگیرد .در منطقه
آموزشی نصب چنین دکلی کامال ممنوع و
دور از انسانیت است،خواهش میکنم هر چه
سریعتر اقدام کنید.
•• لطفا فکری برای سایت دیــوار بکنید .پر از
آگهیهای دروغ و کالهبرداری و اغفال است
هر کس که به متن این آگهیها نگاه کنه متوجه
دروغ بودنش میشه .نمیدونم چرا این قدر
راحت تایید میشن.
•• لطفا از مسئوالن مربوط بپرسید که کجا
گوشت منجمد برزیلی به مردم میفروشند؟ ما
که هرچه میگردیم پیدا نمیکنیم!
•• این گوجه فرنگیهایی که از سمت جنوب
میاد همه خراب و گویا آفت زده است! فقط رنگ
قرمز دارند البته اگر همان هم تزریقی نباشد !
بهداشت و جهاد باید به کار کشاورزان نظارت
کنند .جان مردم در خطره !
•• حدود دو سال است که از شرکت واحد گشت
 15میلیون تومان طلبکارم .هرجا میرم هیچ
کسیجوابگونیست.خواهشمندمفقطبگین
این پول رو از کی و چطور بگیرم؟

نمابر05137009129 :

•• جــنــاب همتی چند ســال اس ــت بین من
وسپردهام درموسسه الزهرا کاسپین که هیچ
مشکلی نداشت دیوارکشیدهاید و اسمش
رامی گذاریدصیانت ازسپرده مردم .این گونه
میخواهیداعتمادمردمراجلبکنید؟خجالت
هم چیزخوبی است!
•• با این حقوقاندک بازنشستگی تهیه مسکن
برایم مشکل است .اصال دولت فهمید با این
گرانی سرسام آور چه بالیی برسر من و این
مردم آورده؟
•• دفاتر پلیس  10+که خودشان با امکانات و
دانش فنی پایین عکس پرسنلی مشتریان شان
را میگیرند هم نون عکاسان پروانه دار رو آجر
میکنند و هم مردم از عکسها رضایت ندارند،
لطفارسیدگیکنید.
•• اون هموطنی که کارمند اســت وحقوق
بگیر چطور هفتهای یک ران گوسفند میگیره
بعد هم میگن حقوقمان کفاف زندگی مان رو
نمیدهد؟ اگر مثل بنده یک سال هیچ نوع
گوشتی نخورده باشه چی میگه؟!
•• یک دنــدون کشیدن با دفترچه بیمه شده
 200هزار تومان .آخه این چه وضعیه؟!
•• چرا کسی با ایــران خــودرو و سایپا برخورد
نمیکنه؟ االن سه ماهه که پراید بنده رو تحویل
دادهاند اما سود تأخیرش رو که قرار بوده بدهند
هنوز ندادهاند!
•• شما نمیخواد به کیهان ایراد بگیرید ،زمانی
که ظریف داشت صنعت هستهای رو تعطیل
میکرد همین کیهان روشنگری میکرد.
•• رکورد  20هزاری مبارکه! با توجه به قدمت
شما ،بنده از زمــان دانــش آمـــوزی روزنــامــه
خراسان رابا قیمت ١٥ریال میخریدم که بعد
ازمدتیشد ٢٠ریالوهمچنانبهشماوفادارم.
امیدوارم پایدار بمانید و بیشتر به مشکالت
مردم بپردازید.
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قیچی مهربانی ،مجلس الکچری برای مرگ سگ و جنون ممبر !




2.1 M views

مرز شفافیت و اتهامزنی کجاست؟



9.8 M views

صفحه فیک برای یک مشت ممبر!

قسمتی از برنامه پایش که مهمان از قاچاق کاال
صحبت میکرد در شبکههای اجتماعی بازتاب
زیادی داشت .در این ویدئو مهمان از قاچاق دو
کانتینر شال و روسری توسط دو مسئول دولتی
و ترفیع گرفتن مسئول همان گمرک که دلیل این
اتفاق را غفلت و سهل انگاری کارمندان در خروجی
و ارزیاب گزارش کرده بود ،سخن گفت .کاربری
نوشت« :پایش به تنهایی مرزهای شفافیت رو
داره رد میکنه و واقعا برای مقابله با فساد این
روشنگریها الزمه ،ولی باید مستند باشه وگرنه
شفافیت قربانی اتها مزنی میشه» .کاربر دیگری
نوشت« :این که در گمرک اشتباه و سهل انگاری
باشه ممکنه ولی این که دست در قاچاق داشته
باشه دیگه تهمت بزرگیه که گمرک باید هرچه
سریعتر به این موضوع پاسخ شفاف بده».

پسری که در سیرجان یک دختر را به خشنترین
وضع کتک زده و فیلمش را پخش کرده توسط
دادستانی شناسایی و دستگیر شد .این خبر و
حاشیه هایش را امروز در صفحه حوادث روزنامه
خواهید خواند اما در این بین حرکت عد های که
صفحات فیک شبیه به نام کاربری متهم را برای
جذب ممبر در اینستاگرام درست کردند در فضای
مجازی بسیار دیده شد .کاربری نوشت« :این که
یه عده میرن و اون صفحات رو درست میکنن
مشخصه که دنبال سوء استفاده هستن من موندم
چرا یه عده میرن و اونا رو الیک میکنن» کاربر
دیگری نوشت 184« :هزار نفر رفتن یه صفحه
فیک به نام یه روان پریش رو الیک کردن اینا دیگه
کی بودن!» کاربری هم نوشت« :این قدری که توی
فضای مجازی وقت میذاریم اگه کتاب خونده بودیم
تا حاال از جهان سومی بودن در اومده بودیم»





3.2 M views

رد پای ویرانگر انسان در طبیعت
تصاویری دلخراش از گرفتاری حیوانات در
زبالهها در فضای مجازی پخش شد که دل
آدم را بــه درد مــــیآورد .کــاربــری نوشت:
«حیوانات در طبیعت فقط از خودشون رد پا به
جا میذارن و این ما آدم هاییم که اون رو آلوده
میکنیم» .کاربر دیگری نوشت« :ایــن که ما
آدمها با سهل انگاری و انجام ندادن وظایفمون
جون حیوانات رو به خطر میندازیم دردناکه»
کاربری هم نوشت« :ما یاد گرفتیم همیشه برای
اشتباهاتمون دنبال مقصر باشیم این شاید یکی
از اون جاهایی باشه که مقصر خود ماییم .باید
یاد بگیریم که طبیعت رو آلوده نکنیم و به بچهها
و اطرافیانمون هم یاد بدیم».



4.1 M views
2.8 M views

3.2 M views

آرایشگری با قیچی مهربانی

مجلس  20میلیونی برای مرگ سگ

آرایشگر جوانی که عنوان سریعترین آرایشگر
را نیز در کارنامهاش دارد ،این رو زها اقدام
به اصالح رایگان موی سر رهگذران در میدان
قــزویــن میکند .ایــن شــرح عکسی بــود که
میبینید .کار خوب این آرایشگر در فضای
مجازی بازتاب زیادی داشت .کاربری نوشت:
« چقدر خوبه که آد مهــا به فکر هم باشن و
بتونن بقیه رو شاد کنن» کاربر دیگری نوشت:
« آفرین به این مرد.خدا خیرش بده.داره برای
اون دنیاش توشه جمع میکنه.خدایا توفیق
مهربانی رو به همه ما بده ».کاربری هم نوشت:
« بسیارعالی به همین راحتی میشه بذرمهربانی
بکاریم فقط کافیه کمی همت داشته باشیم»

شاید شما با خواندن این مطلب شوکه شوید و
کمی دلگیر اما تصاویر سنگ قبر و مجلس ختم
مجلل سگ یکی از سلبریتیها که حدود 20میلیون
تومان هزینه شده است یکی از سوژههای فضای
مجازی بود .کاربری نوشت« :همه ما در دوران
کودکی ماهی قرمز سفره عید رو که میمرد خاک
کردیم و براش گریه کردیم ولی دیگه اینقدرها
هم خرج نمیکردیم» .کاربر دیگری نوشت« :ای
وااااااااای ....رسیدیم به جایی که زندگی یه سگ
ارزشش بیشتر از آدم شده!» کاربری هم نوشت:
«با این هزینهای که برای مجلس ختم سگ و سنگ
قبرش کرده ،میشد چند نفر رو خوشحال کرد.
آدم نمیدونه به این آدمها چی بگه»

پیتزای طال به اصفهان رسید؟
به تازگی یکی از پیتزا فروشیهای اصفهان در
صفحه فضای مجازی خود از پخت پیتزا با روکش
طالی  24عیار خوراکی با قیمت  ٤٠٠هزار تومان
برای مشتریانش خبر داد که بازتاب زیادی داشت
تا جایی که رئیس اتاق اصناف اصفهان هم درباره
آن موضع گرفت و گفت صحت این خبر هنوز
تایید نشده و در صورت تایید برخورد شدیدی
با عامالن آن صورت میگیرد .کاربری نوشت« :یه
زمانی برای این که ثروتشون رو به رخ بقیه بکشن
سبیالشون رو چرب میکردن دندون طال میذاشتن
و شکمشون رو گنده میکردن اما االن بستنی
و پیتزای زرین میخورن» کاربر دیگری نوشت:
«قیافه اش میخوره فیک باشه و چنین چیزی
وجود نداشته باشه ولی اگه هست سریعتر باید
باهاش برخورد بشه».

