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خطر پاداش مطلوبیت
به مدیران کم کار
"دیکته نانوشته غلط نـــدارد" .استداللی که
سیستم اداری کشور را دچار رکود کرده است.
مدیران باتجربه به جبر روزگار و صابون نقد رسانه
ها و مؤاخذه حــوزه های نظارتی یادگرفته اند
هرچه کارکمتر ،ماندگاری بیشترو مطلوبیت
بــاالتــر .تاکنون ندیده ایــم مدیری را به دلیل
استفاده نکردن از فرصت و قدرت دراختیارش
محاکمه کنند درحالی که به تکرار مدیران قاصر
یا مقصر به نقد و عتاب کشیده شده اند .مدیران
ارشد هم "مدیر بی خطر" را مفیدتر می دانند اما
مصلحت حاکمیت و جامعه درچیست و شرع و
قانون چه ابزاری برای مهار این اپیدمی فراگیر
تعیین کرده است؟ سخنان هفته گذشته رهبر
انقالب در جمع طلبه ها درباره عواقب اخروی
ریاست و مسئولیت ،بهانه ای شد تا مشخص شود
آیا می توان مدیر کم کار و بی اثر را مجازات کرد؟
برای تبیین موضوع به چند نکته می پردازیم.
تکلیفقانونی":مسئولیت"،تعهدقانونیشخص
بر رفع ضرری است که به دیگران وارد کرده است
و بر چهارنوع اخالقی ،شرعی ،قانونی و قهری
است و نوع قانونی اش اقسام کیفری و مدنی و
جزایی دارد .بنابراین عالوه بر تقصیر؛ اهمال و
خطای فرد مسئول نیز موجب ضمان است .در
قانون اساسی ،حق برخورداری از امنیت ،آزادی،
آمــوزش ،مسکن ،شغل و بهره مندی از مواهب
خدادادی مانند آب ،هوا ،منابع طبیعی و انفال
برای همه شهروندان ایرانی قائل شده و پیگیری
احیای حقوق عامه در اصل  156بر عهده قوه
قضاییه گذاشته شده است .مدیری که نتواند این
قبیلمصادیقرابرایمردمتأمینکندیابااقدامیا
بی عملی اش ،نعمتی را از مردم سلب کند قانونی

باید پاسخگو باشد .صدها نفر در کالن شهرها به
دلیل مصرف آالینده های زیر  2.5میکرون فوت
میکنندوکداممدیرتاکنونبهاتهامقتلغیرعمد
محاکمهشدهاست؟اجرانکردنطرحهایشهری
و ترافیکی یا مقررات ملی ساختمان موجب کشته
شدن انسان های بی گناه در جاده ها و کالس ها
و آسمان ها و گودهای خطری می شود درحالی
که نظام بوروکراتیک سرشار از فرافکنی های
قانونی و مستندسازی های اداری است .وضعیت
اقتصادی نابه سامان کشور قطع ًا باعث کاهش
زادوولد ،کاهش ازدواج ،کاهش عمر و سوء تغذیه
شدید کودکان می شود و کــدام مسئول پاسخ
گوی این نسل کشی است؟ به همین دالیل اعدام
مفسداناقتصادیازموثرترینکارهاستهرچند
ریشه را باید درمــان کــرد .قانون های اساسی،
مدنی ،هوای پاک ،مبارزه با فساد و بسیاری قانون
های دیگر بــرای احقاق حقوق عامه و مؤاخذه
مدیران کم کار وجود دارد.
مجازات اداری :تصورعمومی از مفهوم تخلف،
انــجــام یــک عمل مغایر بــا شــرع و قــانــون است
درحالی که ترک فعل یا اهمال قانونا یک نوع
تخلف است .ماده  8قانون تخلفات اداری " کم
کاری و سهل انگاری" را از مصادیق تخلف می
داند و جالب آن است تنها تخلفی است که عمدی
یا سهوی بودن آن تفاوتی در ماهیت آن ندارد.
البته این قانون دو ضعف جدی دارد .اول آن که
اعضای هیئت های رسیدگی با ابالغ مدیرارشد
دستگاه اجرایی تعیین می شوند و هم احتمال
مسامحه زیــاد است و هم شامل مدیران ارشد
نمی شود .درحالی که هر که بامش بیش ،برفش
بیشتر .ضعف دوم هم این است که جزا با جرم
تناسب نــدارد و برخی تخلفات جنبه کیفری و
مدنی دارد و آثارش موجب خسارت به جان و مال
انسان ها شده است .اما به هرحال اجرا نکردن
این بند قانون نیز از غفلت های مجریان قانون در
کشور تاکنون بوده است.
حرمت شرعی :شرح روایت پیامبر اسالم (ص)
توسط رهبرانقالب مؤید همین اصل برخورد با
کم کاری مدیران است .نفس پذیرش مسئولیت
توسط فردی موجب بستن غل و زنجیر به دست و
گردنش در قیامت می شود .یعنی فرد مسئول،
اگر اقدامی نکند "مغلو ًال الی عنقه" باقی می ماند

مگر این که با احسان یعنی "کارنیک" نه الزام ًا
"نیکوکاری" موجب بازشدن تدریجی دست و
گردنش شود .از امام خمینی نیز نقل است که
"حرام است دانش آموزی به مدرسه برود و درس
نخواند" و به طریق اولی حرام است مدیری پست
بگیرد و کاری انجام ندهد .اخالق و عرفان نیز
ترک فعل را موجب سلب توفیق و دورشــدن از
رحمت و فیض الهی می داند .باورکنیم مدیر بی
ثمر از کبریت بی خطر ،خطرناک تر و از زنبور بی
عسل ،بی ثمرتر است .زیرا کارنکردن مدیر ،هم
توفیق خدمت را از اهلش می گیرد و هم موجب
خسارت به جان و مال مردم می شود.
اکسیرشفابخش :راه درمــان "درد بی دردی"
را امام حسین (ع) بیان فرمودند" :همانا حوایج
مردم به سوی شما از نعمت های الهی است و اگر
از آن خسته شدید ،خداوند آن را از شما می گیرد و
به دیگری می سپارد"" .مردم گرایی" موجب تذکر
و تزریق انرژی و بهبود رویه مدیران است .ذات
قدرت،غفلتآوراستوبهترینابزاربرایمهارش
روی آوردن به مردم است .مردم بهترین آینه اند و
کسانی که با مردم زندگی می کنند و گرهی از کار
مردم گشوده اند حالوتی را چشیده اند که حاضر
نیستند با هیچ مقام و منالی عوض کنند .دین
اسالم و سیره بزرگان و تجربه کشورهای توسعه
یافته نیز مردم را اصل بقای جامعه می دانند و چه
زیبا رهبر انقالب فرمودند "از اجرهایی که خدای
متعال نقد ًا به انسان می دهند رضایت مردم
است" .دراین روزهای سنگین اقتصادی ،نشست
و برخاست با مــردم ،تغییر رویــه معمول برنامه
روزانه ،افزایش بازدیدهای رسمی و غیررسمی،
دیدارهای مردمی ،صدور دستورهای شفاف و
بدون فرافکنی ،کوتاه آمدن از مواضع بخشی و
همدلی با دیگر مدیران برای حل مشکالت مردم،
تنظیم یک مراقبه معنوی با هدف خدمت به یک
خانواده محتاج ،استفاده از بدنه مردمی برای
همکاری و مشارکت و نگاه خوش بینانه به مردم به
عنوانولینعمتان؛بخشیازکارهاییاستکههر
مدیر می تواند برای خودش بنویسد و عمل کند و
دیگران را با عملش توصیه به معروف کند و اگر هم
برخی اوقات کاری از دستش بر نیامد بداند "چون
وا نمی کنی گرهی خود گره مشو    ابرو گشاده
باش چو دستت گشاده نیست".
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• روزنــامــه خــراســان! مــا کــه دســتــمــان به
مسئوالن مرتبط نمی رسد لطفا شما صدای
مــارا منعکس کنید :دلیل وخامت اوضــاع
اینترنت چیست؟
•• به خاطر خدا پیگیری کنید ،حقوق معلمان
خریدخدماتی که ماهی ۷۵۰هزارتومنه بازم
با همین حقوق ناچیز واندک االن ۸ماهه که
یک ریال به ما پرداخت نکرده اند .از اسفندماه
پارسال تا ۲۹دی ماه امسال ۸ماه شده که ما
هیچ حقوقی نگرفته ایم!
•• چــرا در کــشــور مــا همه چــیــزبــاپــول حل
می شــود؟ حادثه پــارک لواسان حادثه ای
ضدانسانی وضــدارزشــی بــود.آیــادرســت
است که مقصران آن باوثیقه صدمیلیونی
آزادباشند؟! آیاپول برفرهنگ ماحکومت
می کند؟
•• در حــالــی کــه دلــیــل اصــلــی مشکالت
اقتصادی و کاهش شدید ارزش ریال افزایش
شدید نقدینگی اعالم می شود و دلیل آن را
استقراض سنگین بانک ها از بانک مرکزی
می دانند ،مگر قانونی و اهرمی برای کنترل
میزان استقراض وجــود نــدارد که بانک ها
هرقدر بخواهند می توانند استقراض کنند؟!
•• واقعا چرا ایران خودرو ماشین های پیش
فروش قطعی را تحویل نمی دهد؟
••آدم های متفاوتی هستیم؛ عده ای برای
کسب ســود بیشتر،دام و طــیــوری را کــه با
یارانه دولتی پروار شده اند ،به خارج قاچاق
می کنند،عده ای هم بــرای کم کــردن رنج
زندگی روزمره مردم و در جهت واردات این
اقالم،جان خویش را فدا می کنند!
•• چرا کسی از حقوق ما دام پزشکان دفاع
نمی کنه؟درآمدمون یک چهارم پزشکانه اما
هم اندازه اونا باید مالیات بدیم!
•• صفحات دخــل و خــرج یکی از بهترین

ماهاتیر محمد :اسرائیلی ها حق ورود به مالزی را ندارند
نخست وزیــر مالزی  ،مجدد بر اجــازه
ورود ندادن به اتباع رژیم صهیونیستی
به کشورش تاکید کرد .به نوشته وبگاه
«بورنئو پست»« ،ماهاتیر محمد» در زمینه
مجوز ورود ندادن به شناگران تیم رژیم
اشغالگر قــدس به ایــن کشور گفت که
مالزی روابــط دیپلماتیک با ایــن رژیم
ندارد و آنها نباید وارد مالزی شوند .وی
در این زمینه اظهار کرد« :یک کشور این
حق را دارد تا مرزهای خود را بر افرادی
بسته نگه دارد .درباره مالزی نیز ما اصال رابطه دیپلماتیک با اسرائیل نداریم
و هرچند خیلیها جرئت حرف زدن علیه آنها را ندارند ،اما در هر حال ما
بر این باوریم که آ نها اقدا مهای نادرست بسیاری انجام میدهند  ».وی

در بخشی دیگر از سخنان خود گفت،
شاید ما نتوانیم حرفی به دولت اسرائیل
بزنیم ،اما نباید نشان دهیم که دوست
آنها هستیم .مالزی میزبان مسابقات
جهانی شنای معلوالن با حضور 70
کشور جهان اســت که قــرار اســت 10
روز دیگر بــرگــزار شــود .دولــت مالزی
تصمیم گرفته این محرومیت را در تمامی
رویــدا دهــا به دلیل تنشهای سیاسی
که بین رژیم اسرائیل و فلسطین وجود
دارد ،اعمال کند.همزمان« ،اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش
حماس فلسطین با ارسال پیامی به ماهاتیر محمد از مواضع وی در جلوگیری
از ورود ورزشکاران رژیم صهیونیستی به مالزی قدردانی کرد.

ابتکارات روزنامه شماست که در این روزگار
به درد مردم می خورد .برای چاپ آن سپاس
گزارم.
•• خراسان عزیز نمی دانم چراپیامم رادرج
نکردی! ولی مافقط از طریق تو می توانیم
صــدایــمــان راازگـــرانـــی و نـــداری بــه گوش
مسئوالن برسانیم.
•• این نوع جدید از بیمه های شخص ثالث در
واقع کیسه دوختن برای جیب مردم است.
•• مــردم در فشار شدید اقتصادی هستند،
دولــت و مجلس به جای برنامه ریــزی برای
گران کردن بنزین و دیگر اقالم ،باید به فکر
معیشت مردم و ارزان کردن کاالها باشند .
•• آیــا انــصــاف اســت کــه بــه یــک پزشک تــازه
استخدام که هنوز از دانشگاه فارغ التحصیل
شده به جز مزایا و کارانه 13میلیون حقوق
ثابت بدهند؟!
••اگــر همه وزارتــخــانــه هــا و دستگاه های
دولتی ونیروهای مسلح موظف شوند همه
طلب وپــاداش پایان خدمت کارکنان خود
را همزمان با تسویه حساب آن شخص واریز
کنند و اگــر تاخیری ص ــورت گــرفــت سود
روزشمار آن را نیز محاسبه کنند آن وقت
دیگر هیچ مدیری به خود اجــازه نمی دهد
این قدر با اعصاب و روان بازنشستگان بازی
و نبود بودجه را بهانه کند.اگر واقعا پول
نیست پس این همه اختالس های میلیاردی
ازکجاست؟
•• چراراننده محورشدن بیمه شخص ثالث
باتوجه به پرخطربودن و کم خطربودن راننده
و زن یامرد بودن و جوان یاپیربودن راننده
نیست و فقط براساس منفعت بیشتربرای
شرکت های بیمه و به کام بیمه هاو ثروتمندان
وبه زیان طبقه متوسط است.
•• چرانتایج وجــدول دوگــروه آخرجام ملت
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وفاداری گاوی و حذف سوتی سلبریتی مشهور بدون عذرخواهی!




سوتی دیگر از سلبریتی ها!

م ایران و عربستان درباره حج ۹۸
ارائه گزارش تفاه 
احمرجمهوریاسالمیایرانورئیساورژانسکشورنیزحضورداشتند،رئیس
سازمان حج و زیارتگزارشی از جلسات برگزارشده و مذاکرات صورت گرفته
باوزارتحجعربستانبرایحجسال 98ارائهکردوگفت:دراینمذاکراتدر
خصوصهمهموضوعاتنظیرتغذیه،تدارکات،حملونقلواسکانزواربحث
و تبادل نظر شد و تفاهم نامهای میان دو کشور به امضا رسیده و توافقات الزم
صورتگرفتهاست.رشیدیانهمچنینبااشارهبهگشایشمجددوآغازبهکار
دفترنمایندگیسازمانحجوزیارتدرعربستان،خاطرنشانکرد:همهمسائل
وموضوعاتمرتبطباحجاجایرانیازطریقایندفترپیگیریخواهدشدواین
موضوعنقشموثریدربهبودشرایطحجاجایرانیدرایامحجخواهدداشت.
درادامهاینجلسهموضوعتشکیلکمیسیوندایمیشورایعالیحجوزیارتو
آییننامهآنموردبحثوبررسیقرارگرفتوبهتصویبرسید.موضوعچگونگی
تامینمنابعمالیموردنیازبرگزاریحجسال،98بودجهاختصاصیسازمان
حج و زیارت ،نظارت بر دفاتر خدمات زیارتی و تعیین حسابرس سازمان حج و
زیارت در سال  98از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار
گرفتوتصمیماتالزمگرفتهشد.



پست اینستاگرامی عجیب پرویز پرستویی
جنجال ساز شد .بازیگر نقش رضا مارمولک با
انتشار تصویر یک کودک یخ زده سوری به جای
کودک ایرانی در فضای مجازی حسابی جنجالی
به پا کرد .هرچند ساعاتی بعد پرویز پرستویی
این عکس را بدون هیچ توضیحی پاک کرد
اما کاربران فضای مجازی به توضیح ندادن و
عذرخواهی نکردن این بازیگر واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :وقتی سلبریتی ها از
یوتیوب مطلب رو بدون منبع می ذارن صفحه
اینستاشون که ترحم بخرن و الیک بگیرن
حقشونه که این جوری ضایع شن ».کاربری
هم نوشت « :اگر چه ممکنه نیت پرستویی
خیر باشه اما انتشار این مطالب بدون بررسی
صحت و سقمش تاثیر مخربی بر روان جامعه
داره و بهتره بعد از این که پست رو پاک کرد
تصحیح شده اش رو می گذاشت».

چالش واقعی  10سال بعد!

بیل گیتس در صف خرید همبرگر ارزان!

این روزهــا فضای مجازی پر شده است از
چالش جدیدی که در آن کاربران عکس چهره
هم اکنون شان را با عکسی از چهره  10سال
پیش به اشتراک می گذارند .در بین همه
این ها چند عکس کمی تامل برانگیز بود که
می شود به مقایسه پراید از  10سال هم
پیش تا حاال اشاره کرد که بدون هیچ تغییری
باقی مــانــده اســت .خشک شــدن دریاچه
ارومیه در این  10سال هم از دیگر تصاویر
تاثیرگذاربود .کاربری در این باره نوشته:
«خدا کنه یه اتفاق طبیعی ،یه پدیده وضعیت
آب و هوایی کشورمون رو تغییر بده ،فعال این
جوری که بوش میاد کسی راه چاره ای نداره
متاسفانه!» کاربر دیگری نوشت« :به نظرم
این عکس ها در دو فصل مختلف باشه و به کم
آبی مربوط نشه»

تصویر ثروتمندترین فرد جهان در صف خرید
ارزانترین همبرگر در فضای مجازی پخش شد
که کاربران ایرانی را به تعجب انداخت .در این
تصویر «بیل گیتس» یکی از ثروتمندترین
افراد جهان و مؤسس شرکت مایکروسافت
در صف خرید همبرگر هشت دالری دیده
می شــود .بیل گیتس تنها به عنوان کسی
که انقالبی عظیم در کامپیوتر به وجود آورد،
محبوبیت نــدارد بلکه به عنوان فــردی که
بیشترین کمک را به خیریهها میکند نیز
محبوبیت زیادی دارد .کاربری نوشت« :همین
خسیس بازی ها رو در آورده که پولدار شده و
اال پولدار نمی شد!»





ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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فنی به خودروهای فرسوده ممنوع است اما با توجه به نوسازی خودروهای
فرسوده ،در سازوکار جدید کسانی که بخواهند خودروی جدید بگیرند و
نوسازی کنند این سه ماه به صورت موقت داده می شود که بتوانند تا زمان
تحویل خودروی جدید فعالیت داشته باشند .حسینی منش گفت :برای
دیگر خودروها معاینه فنی شش ماهه صادر می شود و برای دریافت معاینه
فنی رعایت حداقل استانداردها ضروری است.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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خودروهای فرسوده معاینه فنی  3ماهه می گیرند
مدیر عامل بیمه فنی تهران گفت :با توجه به نوسازی خودروهای فرسوده
در ساز و کار جدید برای خودروهای فرسوده معاینه فنی سه ماهه صادر
می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر ،حسینی منش مدیرعامل معاینه
فنی تهران درباره مدت معاینه فنی گفت :معاینه فنی سه ماهه به خودروهای
فرسوده اختصاص دارد .وی افزود :بر اساس قانون هوای پاک ،دادن معاینه

ها را چاپ نکردید؟ خیلی هافقط از طریق
همینصفحهورزشینتایجرادنبالمیکنند!
عوامل متاسفانه فقط به حاشیه می پردازند!
•• بــه خــدا کمر مــا کسبه از کــســادی بــازار
شکسته .به داد ما برسید.
•• بیشتر پیاده روهای احمد آباد کنده و خراب
شده اند و بعضی جاها فرو رفتگی ایجاد شده
! همین طور در بولوار تلویزیون ،فکوری و شاید
خیلی جاهای دیگه ! چرا شهرداری موقع
ساخت نظارت دقیقی نداره؟
•• ازوزیرمحترم ورزش تقاضا می کنم شخصا
به مسئله مصاحبه های آقای کی روش ورود
کند  .ازقرارمعلوم آقای تاج قدرت وجسارتش
راندارد تا با این آقا برخورد کند.
•• چرا بعضی ها مدام از مجری گری سلبریتی
ها می گویند؟ وقتی مدیری ،عبدی ،عطاران،
کــامــران تفتی ،محمدرضا گــلــزار و حمید
گــودرزی می توانند مــردم را پای تلویزیون
بنشانند چه اشکالی داره؟
•• من دنبال پول بودم پرایدبخرم ،حاال که
پولم جورشده ،قیمت ها این قدر باال رفته که
پراید هم نمی تونم بخرم بایدفرغون بخرم
سواربشم!
•• بنده به دلیل گرفتاری ومریضی موفق به
ثبت نام کارت سوخت نشدم لطفا خراسان
عزیز پیگیری فرمایید.
•• از فرمانده کل راهنمایی ورانندگی کشور
عاجزانه تقاضامندیم برای صدور گواهی نامه
ها سرعت عمل داشته باشند .آخه یک کارت
گواهی نامه چیه که ما تحریم باشیم .به خدا
قسم جای تأسف داره!
•• ازروزن ــام ــه خــراســان تشکر مــی کنم که
افغانستانی یاایرانی نداره حرف دل مهاجران
افغانستانی روهــم چاپ می کنه .خداکنه
باهمکاری شمابه درد دل ماهم گوش کنند.

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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در جلسه شورای عالی حج و زیارت مطرح شد

جلسهشورایعالیحجوزیارتعصردیروزبهریاستمعاوناولرئیسجمهور
برگزارشد.بهگزارشخبرگزاریتسنیم ،جلسهشورایعالیحجوزیارت شنبه
بعدازظهربهریاستمعاوناولرئیسجمهوربرگزارشد.اسحاقجهانگیریبا
بیاناینکهموضوعحجوزیارتازموضوعاتموردتوجهمردمایراناست،افزود:
حج و زیارت در ارتقای معنویت و اعتالی دینی جامعه نقش موثری دارد و باید
تالش کنیم فرایند انجام این گونه برنامههای معنوی هر چه بیشتر برای مردم
تسهیلشود.معاوناولرئیسجمهورافزود:درایامحجدستگاههایمتعددی
در این موضوع دخیل هستند که انتظار داریم همه این دستگاه ها همکاری و
هماهنگی الزم را با سازمان حج و زیارت انجام دهند تا مردم بتوانند به بهترین
شکلممکندراینمراسمشرکتکنند.جهانگیریباتاکیدبراینکهجمهوری
اسالمیایرانخواهانروابطصمیمانهودوستانهباهمهکشورهایهمسایهو
منطقهاست،تصریحکرد:حجمیتواندبهعنواندیپلماسیفرهنگیودینی،
نقشی موثر و سازنده در ارتقای سطح روابط میان کشورهای اسالمی داشته
باشد.دراینجلسهکهوزیراناموراقتصادیودارایی،فرهنگوارشاداسالمی،
راه و شهرسازی ،نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ،رئیس جمعیت هالل

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

2.2 M views

2.2 M views

پرایدی که در حفره فرو رفت!

وفا را باید از گاو بیاموزیم!

فیلمی از لحظه سقوط خودروی پراید در حفره
به وجود آمده در یکی از خیابان های لرستان
که از دوربین های مدار بسته گرفته شده بود
از پر بازدید های فضای مجازی بود .کاربری
نوشت« :اون حفره به اون بزرگی وسط خیابون
اصلی چی کار می کنه» کاربر دیگری نوشت:
« این حفره به احتمال زیاد به دلیل بارندگیهای
شدید و نشست قسمتی از خیابان ولیعصر (عج)
شهرستان پلدختر به وجود اومده»

ویدئویی عجیب از یک گاو وفادار به صدای
صاحبش در فضای مــجــازی پخش شــد که
دیدنش خالی از لطف نیست .در این ویدئو گاو
فقط موقع خواندن صاحبش و به صدای خش
دار او واکنش نشان می دهد و کار می کند و با
صدای دیگران دست از کار می کشد .کاربری
نوشت« :دیگه از این به بعد حیوون خونگی
فقط گاو!» کاربر دیگری هم نوشت« :باید خیلی
هامون وفاداری رو از همین گاو یاد بگیریم»

چادر زلزلهزدگان در شهر ثالثباباجانی!
عکسی از منطقه زلزله زده کرمانشاه در فضای
مجازی پخش شد که بسیار دردناک بود .در این
تصویر یک چادر که زیر برف مانده دیده می
شود که گفته شده متعلق به شهر ثالث باباجانی
است .کاربری نوشت« :آقای نوبخت ان شاءا...
بعد از کرمان یه سر هم برو مناطق زلزله زده
کرمانشاه و اون جا رو هم ببین که نمیشه از
توی یک ساختمون گرم و نرم براشون تصمیم
گرفت و خونه ساخت» کاربر دیگری نوشت:
«نمی دونم باید چی کار کرد ولی باید حتما یه
کارایی کرد ،نیاز به یه حرکتی از طرف ما داره و
باید حواسمون به هموطنامون باشه»

