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پانا-نمایندگانمجلسشورایاسالمیدرجلسهعلنیدیروزودرجریانبررسیالیحهبودجهسال 98کلکشورطیمصوبهایمقررکردندکلیه
پرداختهاییکهمشابهحقوقودستمزدهستندمانندحقالتدریس،حقالزحمه،شرکتی،ساعتی،حقنظارتوپاداششوراهایحلاختالف،
جزو هزینههایاجتنابناپذیرمحسوبوبایدبهصورتیکدوازدهموماهانهپرداختشود.

پرداختی حقالتدریسیها ماهانه میشود

...

یادداشت روز
سید احمد موسوی مبلغ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

اسم رمز جدید آمریکا برای
مداخله در منطقه
مذاکرات میان آمریکا و طالبان پس از یک وقفه دو
روزه،ازسرگرفتهشدهاست.براساساعالممنابع
نزدیک به دو طرف ،پیشرفت های قابل مالحظه
ای در مذاکرات به دست آمده است .تعطیلی دو
روزه مذاکرات هم بر اساس آن چه که به رسانه ها
گفته شده به منظور بررسی جزئیات فنی بسیار
دقیق مفاد مذاکرات صورت پذیرفته است .آمریکا
در این مذاکرات پذیرفته که نیروهای خود را در
قالب یک برنامه زمان بندی شده ،از افغانستان
خارج کند و طالبان هم در مقابل ،متعهد خواهد
شد که اوال ارتباط خود با گروه های تروریستی
همچون القاعده را کامال قطع کند و ثانیا ،تضمین
کند که از قلمرو خاک افغانستان ،هیچ کشوری
تهدید نخواهد شد .هرچند که این دو مطلب مهم،
تنها محورهای مذاکرات دو طرف نیستند ،اما به
قدری حائز اهمیت هستند که هر دو طرف ،برای
بررسی دقیق تر راهکارهای اجرایی شدن آن،
نیازمند زمان و بررسی توسط کارشناسان خارج
از جلسات مذاکره باشند.
گفتهمیشودکهیکتیمحقوقیاروپایی(احتماال
ن ــروژی) ،به هیئت مــذاکــراه کننده طالبان در
خصوص مفاهیم حقوقی مــورد بحث ،مشاوره
می دهد .اما در خالل تعطیلی مذاکرات و دقیقا

در آستانه از سرگیری مجدد مذاکرات ،آمریکا
اعــام کرد به هرکسی که بتواند اطالعاتی که
منجر به دستگیری حمزه بن الدن (پسر اسامه
بن الدن رهبر پیشین القاعده) شود ارائه کند،
تا یک میلیون دالر جایزه خواهد داد .اعالم این
خبر مهم در اثنای مذاکرات آمریکا با طالبان،
نمی تواند اتفاقی باشد .بلکه تصور می شود که
آمریکا از مطرح کردن مجدد نام بن الدن ،اهداف
ویژه ای را دنبال می کند .در کنفرانس مطبوعاتی
مقامات آمریکایی ،بر این نکته تاکید شده است
که بر اساس اسناد به دست آمده از خانه ای که
بن الدن در آن کشته شد ،اسامه بن الدن ،حمزه،
فرزند خود را به جانشینی منصوب کرده و او نیز
از سال  2015تا کنون ،با انتشار چندین فایل
صوتی ،از طــرفــداران پــدرش خواسته تا انتقام
مرگ بن الدن را از آمریکا بگیرند .آمریکایی ها
می گویند هرچند که در سال های اخیر ،فعالیت
القاعده کاهش چشمگیری یافته ،اما این رویکرد،
صرفایکتاکتیکاستوازقدرتجنگیالقاعده،
کاسته نشده است.
آن ها همچنین مدعی شده اند حمزه ،به دلیل
این که فرزند اسامه بن الدن است ،این ظرفیت را
دارد که طرفداران پدرش را به ویژه در کشورهای
عربی ،سامان دهی کند .اما نکته ویــژه و حائز
اهمیت در سناریوی جدید القاعده ستیزی آمریکا
ایناستکهدرتنهاتصاویرویدئوییکهازحمزهبن
الدن توسط مقامات آمریکایی در رسانه ها منتشر
شده ،وی در حالی دیده می شود که در مراسم
عروسی خودش حضور یافته است .مراسمی که
آمریکایی ها مدعی هستند در ایران فیلم برداری
شدهاست.اینسخنبهاینمعناستکهآمریکایی
هامدعیهستندفرزندبنالدنبهایرانرفتوآمد
مفصل و مداومی داشته و مراسم ازدواج او نیز در
ایران انجام شده است.یک مقام امنیتی در وزارت

خارجه آمریکا به رسانه ها گفته است که حمزه،
هم اکنون به احتمال زیاد در یکی از مناطق مرزی
افغانستان با پاکستان مخفی شده و ممکن است
گاهی به ایران نیز سفر کند .به نظر می رسد زمان
اعالم اختصاص جایزه برای دستگیری فرزند بن
الدن و نیز کیفیت اعالم آن ،دارای پیام های ویژه
ای است و آمریکا قصد دارد با استفاده از حربه
دشمنسازی،القاعدهرابهعنوانیکخطرجدی
برای جامعه جهانی در صدر مسائل مهم جهان
نگه دارد .اینک آمریکا می خواهد بگوید که حتی
در صورت دستیابی به یک توافق با طالبان ،خطر
گروه تروریستی القاعده همچنان باقیست و این
خطر ،بالفعل است نه بالقوه که باید برای مهار آن،
چاره ای اندیشیده شود .البته ممکن است خطر
القاعده همچنان یک خطر جدی برای منطقه
باشد ،اما تاکید بر سفرهای احتمالی حمزه به
ایران توسط مقامات آمریکایی می تواند به عنوان
اسم رمزی در خصوص کیفیت حضور و مداخله
آمریکا در امور منطقه پس از توافق با طالبان تلقی
شود.چه این که پیش از این نیز آمریکا ادعاهایی
در خصوص پناه دادن ایران به خانواده بن الدن را
مطرح می کرد .شکست سیاست های آمریکا در
عراق و سوریه ممکن است این کشور را به این فکر
انداخته باشد که با ادعای ارتباط میان یک گروه
تروریستی با ایران ،به دنبال راهی برای جبران
شکست های مکرر منطقه ای خود باشد .اینک
این سوال قویا قابل طرح است که آیا آمریکا قصد
دارد از حربه ای به نام حمزه بن الدن ،برای توجیه
حضور بادوام خود در منطقه حتی پس از توافق با
طالبان از یک سو و تحت فشار گذاشتن ایران به
بهانه حضور عالی ترین فرد یک گروه تروریستی
در این کشور از سوی دیگر استفاده کند؟روزهای
آینده تصویر روشن تری از این حربه جدید کاخ
سفید ارائه خواهد شد.

آیت ا ...علم الهدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی:

«مدیریت کشیکی» در ایام نوروز کارساز نیست

ام ــام جمعه مشهد بــا اشـــاره بــه نــزدیــک بــودن
تعطیالت نوروزی و افزایش مسافران در استان،
اظهار کــرد :در ایــام نــوروز «مدیریت کشیکی»
کارساز نیست و مدیریت کارها با کار کشیکی
پیش نمیرود ،مدیران دستگاهها باید حضور
داشته باشند تا در مواقع مورد نیاز ،تصمیم های
الزم را اتخاذ کنند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
 ،alamolhoda.comآیت ا« ...سید احمدعلم
الهدی»درجلسهشورایفرهنگعمومیخراسان
رضوی با بیان این که سفر نوروزی زائران به استان
بسیار مهم است ،تصریح کرد 80 :درصدی افراد
در این ایام با آستان قدس رضوی ارتباط دارند
و ایــن آستان نیز باید خــودش را بــرای پذیرایی
از مسافران نــوروزی آمــاده کند .وی افــزود :در
ایام نــوروز با دو طیف زائر مواجه هستیم ،طیف
اول زائران نوروزی هستند و دومین طیف زائر،
زائــران ماه رجب که فیوضات این ماه برای آنان
اهمیت دارد .آیت ا ...علم الهدی با تأکید بر اینکه
نمیشود تنها با یک فرهنگ و سیستم با همه
زائران برخورد کرد ،افزود :مواجهه باید بهگونهای
باشد که نه در مسئله زائران نوروزی و نه زائران ماه
رجب دچار مشکل نشویم و عواطف دینی و ارزشی

افــراد جریحهدار نشود .وی امکانات مــورد نیاز
نوروزی زائران را کمتر از نیاز ارزیابی کرد و یادآور
شد :همیشه ظرفیت زائر مشهد با ظرفیت مسافر
شمال ،شیراز و اصفهان متفاوت است؛ در تأمین
امکاناتتعطیالتنوروزهرسالبهمشکلبرخورد
کردیم ،آقای استاندار باید بخشنامه صادر کنند
تا امکانات و تجهیزات مورد نیاز تأمین شود .وی
گفت :در مظاهر شادی که در مراکز گردشگری
انجام میشود ،ضمن الزم بــودن شــادی مردم،
ارزشهای ماه رجب نیز حفظ شود و این ارزشها
تحت الشعاع برخی برنامههای حساب نشده قرار
نگیرد .استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه
گفت:ستادهماهنگیخدماتسفردراستانداری
فعالوجلساتیهمدراینزمینهتشکیلشدهاست
تا نحوه خدمت رسانی به زائران در ایام پیش رو ،به
صورت ویژه بررسی شود .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی استانداری« ،علیرضا رزم حسینی» با بیان
این که مسئولیت هر یک از بخش ها برای خدمت
رسانی به زائران و تامین نیازهای ضروری در ایام
نوروز 98مشخصشدهاست،افزود:طبیعیاست
که به دلیل ورود تعداد گسترده زائران به مشهد
در تعطیالت پیش رو ،اشکاالتی در مسیر خدمت

منبعآگاهدردفتررئیسجمهورباتکذیباظهاراتنمایندهتهران:

رئیسجمهورووزیرانارتباطایمیلیندارند
یکمنبعآگاهدردفتررئیسجمهوراظهاراتیکنمایندهمجلسدربارهشنودشدن
استعفای ایمیلی وزیر امور خارجه به رئیس جمهور را تکذیب کرد و گفت« :اساسا
بینرئیسجمهورووزیرامورخارجهودیگراعضایهیئتدولتارتباطایمیلیبرقرار
نیست».توضیحاتاینمنبعآگاهپسازآنبیانشد کهروزگذشتهعلیرضارحیمی
عضوفراکسیونامیدمجلسبااشارهبهجلسهاینفراکسیونباوزیرخارجهدرتوئیتر

رسانی وجود داشته باشد اما برای رفع آن ها هم
باید تالش کنیم .رزم حسینی همچنین به وظایف
دستگاه ها در کاهش آسیب های اجتماعی اشاره
و تصریح کرد :همه دستگاه ها به وظایف خود در
حوزه کاهش آسیب های اجتماعی عمل کنند.
وی با بیان این که تنها راه برون رفت از شرایط
موجود و کاهش آسیب های اجتماعی ،تحقق
الگوی اقتصاد مقاومتی است ،افزود :طبق برنامه
ریزی وزارت کشور ،این الگو سه شنبه همین هفته
در  31شهرستان کشور عملیاتی خواهد شد و
امیدواریم نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد :متاسفانه در
برخی موارد ،در نتیجه آثار عملکرد دستگاه های
اجرایی شاهد بروز برخی آسیب های اجتماعی در
کشور هستیم بنابراین باید با بررسی دقیق ،زمینه
اصالح فرایندهای نادرست فراهم شود .وی با
تاکید بر این که به دنبال برگزاری جلسات بدون
خروجی مشخص و تشریفاتی نیستیم ،گفت :هر
یک از دستورکارهای شــورای فرهنگ عمومی
باید به خروجی قابل ارزیابی منتهی شود تا در
آینده بتوان میزان اثرگذاری تصمیمات شورا روی
شاخصهایفرهنگیواجتماعیراسنجشکرد.

خود نوشت...« :دکترظریف ،می داند ایمیلش به رئیس جمهور ومتن محرمانه
استعفایش،شنودشدهودرسایتهامنتشرشدهاستاماچیزینمیگویدچونهم
عادتکردهاستوهمدنبالحاشیهنیست ».درپاسخبهایناظهارات،یکمنبعآگاه
دردفتررئیسجمهوربهایرناگفت«:اصالبینرئیسجمهورواعضایهیئتدولت
ارتباطایمیلیبرقرار نیستوبنابراینشنودشدنایمیلاساساصحتنداردواصوال
دردولتهیچمکاتبهمحرمانهودارایطبقهبندیازطریقایمیلمنتقلنمیشود».
درعینحالعلیرضارحیمیپسازاینتوضیحاتدرتوئیترخودنوشت«:باتوضیح
معاونپارلمانیوزارتامورخارجهمشخصشدایمیلدکترظریفبه"دفتررئیس
جمهور”بودهوبهصورتمحرمانهایمیلنشدهاست».

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• متاسفم برای مراکز بیمه تامین اجتماعی!
این همه پول از کارگر و کار فرما می گیرند ولی
هیچ خدمات قابل قبولی ارائــه نمی دهند.
اگر هم کاری می کنند با منت و اکراه است.
طوری که آدم بدش میاد دیگه پا بذاره به چنین
مراکزی!
•• آقایروحانیازاینکهمیخواهیدسالآینده
با گــران فروشی مبارزه وبرخورد کنیدجای
تشکر دارد ولی چرا از سال آینده؟! دلیل این
کهکارالزمامروزرابهفردامیسپاریدچیست؟
•• چرا تعرفه خدمات مراکز واکسیناسیون دام
پزشکی این قدر پایینه؟ تعرفه تزریق واکسن
برای هرگوسفند حدود150تومنه که واقعا
بیانصافیه!کاریکنید.
•• آقایرئیسمخابراتشمااوندنیابایدجواب
مردم روبدید برای این که به زوردست تون رو
کردید توی جیب مردم و دارید جیب مردم رو
خالیمیکنید.آخهبهچهزبونیمابهشمابگیم
ماپیامکتبلیغاتینمیخوایم؟!
••خواهش می کنم درباره مستمری معلوالن
بهزیستیسوالکنید.یکسرپرستخانوادهبا
دریافتی ماهانه حدود 300هزارتومان چطور
میتواندزندگیکند؟
••بــا ای ــن هــمــه واردات کــاالهــای اســاســی
ونهادههایدامی بازهمشاهدگرانیهستیم.
تو رو خدا یک نفر بیاد جــواب بده چطور ارز
 ۴۲۰۰تومانیمیگیرنداماخروجیآنفروش
آزاد و کمبود جنس و صف های طوالنی است؟
نمایندگان مجلس چه کار می کنید؟ جواب
مردم راکی می خواهید بدهید؟ همین عید را
زهرمارمان نکنید.چهخبرهشکر۷هزارتومان؟
•• اگر قیمت محصوالت دوخودرو سازکنترل
شودخاطرجمعباشیدهمهاقالموکاالهاافت
قیمتپیدامیکند.ملتدارندچوبگرانیاین
دوغولرامیخورند!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• نمایندگان مجلس که بــارای مــردم وارد
مجلس شده اند چطورشده که نان مــردم را
می خورند اما برای دولت شمشیر می زنند؟
چرا نمایندگان مجلس با افزایش یارانه ها باید
مخالفتکنند؟چرابرقوگازوآبازهماناول
زمانپرداختیارانههاصدبرابرشدهولییارانه
هافرقینکردهاست؟
••استعفای صوری آقای ظریف فقط هیزم به
آتشدشمنریختنبود.
•• آقایرحمانیوزیرصمتشماکهتوانمقابله
با دو خودروساز داخلی و عامل تمام گرانی
ها را نداری ،چطور توان دور زدن تحریم های
خارجی را دارید؟ عرضه خودتان را در مقابله با
ایندوخودروسازنشانبدهیدبقیهپیشکش!
••طرح تشویق یا جریمه مشترکان پرمصرف
یاکم مصرف فقط برای ساختمان هاومغازه
هــای ویــایــی ومستقل قــابــل تعریف است
وبــرای مجتمع وآپــارتــمــان هامادامی که از
کنتورمشترک استفاده می کنندغیرقابل
تشخیصبودهوقطعاعادالنهنخواهدبود.
••متشکرمروزنامهخراسانوخستهنباشید.من
به عنوان یک ایرانی از نژاد پرستی بدم می آید.
شماهمیشهدرروزنامهازحقوقافغانستانیها
دفاعکردید.آنهاخیلیمظلومهستند.
••بازنشسته تامین اجتماعی هستم .بیمه
آتیه سازان حافظ از حقوق مان کسر می کند
ولی هزینه پزشکی را پرداخت نمی کند .اگر
ورشکستکردهبهمردمبگید.
••من موندم که آقای روحانی چه کار مثبتی تو
دوره دوم ریاست جمهوری که عهده دار بودند
انجام دادند؟ حتی تو دوره اول هم کار مفیدی
ازش ندیدیم جز گرانی که هر روز داره بیشتر
می شه! من بعد از چهار سال ازدواج به خاطر
مشکالتمالیکهبیشترشبرایگرانیاست
وبیکاریدارمازهمسرمجدامیشم.

نمابر05137009129 :

•• زندگی ســاده و عــاری از تجمالت ،انسان
را برای خدمت به مردم آماده می کند ،وقتی
مسئولمانندمردموبینمردمباشد،نوعیروح
همدلیدرجامعهدمیدهمیشودومعنویتکه
گسترش یابد ،اخالق به کمک علم و پژوهش
زمینهاقتصاددرونزاومعاشرتوزندگیسالم
مردم را بنا می نهد و سبب استقالل کشور می
شودوانسانخودراازبنددنیاآزادمیبیند.
••آقایروحانیاصالباخودفکرکردیافزایش
 15درصدی حقوق هیچ مطابقتی با گرانی
لحظهایوسرسامآورامروزیندارد؟
••خراسان شما به داد مردم ارومیه برس .این
معاینه فنی  1210شماره  ۴در ارومیه عمال
با ترفندهای مختلف مردم را به شدت اذیت
میکنه تاپول بیشتری بگیره .تعزیرات هم
سایرمسئوالناستانهمهخواباندحتینمی
آیند کمی بررسی بکنند ببینند مردم راست
میگویندیانه!
•• تــاالرهــای سطح شهر پارکینگ نــدارنــد و
مدعوین خودروها را دوبله پارک می کنند و
باعثترافیکمیشوند.لطفارسیدگیکنید.
••واقعابهدولتتدبیروامیدبایدتبریکگفتبا
اینگرانیها!
•• آقای شهردار چقدر پول بابت چاپ بنرهای
لبخند دادید؟ این اسرافه کاش هزینه اش را
بهکسانیکهدرحاشیهشهربودندمیدادید.
••این که بگویید خانم مواظب کیفت باش،
آقا مواظب ماشینت باش که نشد حرف ،نشد
عمل! شما مسئوالن شهر باید آسایش مردم
را فراهم کنید چون همه جا ناامن شده .لطفا
بسیجمحلهتشکیلبدید!
•• یکی از دالیل سکته ها بیکاری جوانان است
و گرانی ! پدر ومادرها نگران آینده فرزندان
خود هستند و همین استرس ها باعث انواع
بیماریهاستبهویژهسکته.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

اولین فیلم رنگی از حرم امام رضا (ع) و آزمایش جالب تغییر واقعیت
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قدیمیترینفیلمرنگیازحرماماممهربانیها

کار زیبای پلیس همدان

آزمایش جالب تغییر واقعیت

ویدئویی که روزگذشته خیلی منتشر شد یکی از
قدیمی ترین فیلم های رنگی از حرم امام رضا (ع)
است که بخشی از مستند «»Double Journey
ساخته یک گردشگر سوئیسی به نام «االمایارد»
است که در  2مرداد سال  1318در آستانه
جنگ جهانی دوم با یک ماشین سواری خودش را
به ایران رسانده و با دوربینی اولین فیلم رنگی
از حرم امام رضا (ع) را ثبت کرده است.کاربری
نوشت« :چه نریشن خوبی هم داشت مخصوصا
اون بخشش که میگه امــام رضــا (ع) حافظ
مسافران است و تعریف هایی که یک خارجی
از امام رضا(ع) می کنه ».کاربر دیگری نوشت:
«مثل این که فیلم برداری از همون قدیما توی
حرم ممنوع بوده» .کاربری هم نوشت« :چقدر
دلم برا امام رضا(ع) تنگ شد هر کسی رفت
حرم نایب الزیاره منم باشه».

تصویری از یک پلیس همدانی که در حال جارو
کردن خیابان است در فضای مجازی بازنشر
شد .این پلیس راهور بعد از تصادف در خیابان
پیشاهنگی همدان وقتی می بیند خیابان
شلوغ شده و ممکن است خرده شیشه ها برای
خودروهای دیگر هم ایجاد زحمت کند خودش
جارو به دست می گیرد و خرده شیشه ها را جمع
می کند .کاربری نوشت« :آفرین به این سرباز
وظیفه که حاضر شده خودش رو به زحمت بندازه
تا بقیه به زحمت نیفتن ».کاربری هم نوشت:
«کاشکی همه مون توی زندگی و برخورد با هم در
اجتماع مثل این پلیسه بودیم».

یک ویدئو از آزمایشی ساده درباره انتقال پیام و
تغییراتی که برای پیام به وجود می آید در فضای
مجازی پخش شد که در آن نشان می دهد انتقال
پیام در طول زمان و در برداشت انسان ها چطور
تغییر ماهیت می دهد و در انتها مشخص می شود
که پیام فرد اول با نفر آخری چه تفاوت های عمده
ایدارد.پیشنهادمیکنیماینویدئوی 3دقیقهای
را حتما با اسکن کیوآرکد سمت چپ همین ستون
ببینید .کاربری نوشت« :اين حكايت قصه شنیدن
های ماست در مجالس و انتقال فــردای آن به
دوستان که کاه کوه می شود و آش ماش ».کاربر
دیگری نوشت« :این آزمایش نشون میده که اگه
خبر رو از منبع اصلی یا معتبر نشنیدیم حتما بهش
شک کنیم چون دستخوش تغییراتی شده».
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ُبعد جدیدی از کمپین نه به وانت!
تصویر جدیدی در فضای مجازی منتشر شد که
نشان از ابعاد دیده نشده ای از کمپین نه به وانت
بود و نشان میداد عده ای حاضر هستند با هر
مشقتی این کمپین را ادامه داده و پول به وانتی
ندهند! کاربری نوشت« :مرزهای صنعت حمل و
نقل رو جابه جا کرد .یعنی بیست تومن پول وانت
از جون آدم مهم تــره ».کاربر دیگری نوشت:
«خدای نکرده اگه برای اون بنده خدایی که اون
مبل رو توی صندوق نگه داشته اتفاقی بیفته که
باید چندین برابر پول وانت هزینه کنن».

واقعا ما «خارجی زده» هستیم؟
دوربین مخفی جدیدی در فضای مجازی پخش
شد که تالش هموطنان مان در مازندران را
بــرای یاری رساندن به توریست های خارجی
نشان میداد .در این بین خیلی ها بدون داشتن
کمترین تسلط به زبان خارجی و با زبان مادری شان
قصد راهنمایی داشتند .کاربری نوشت« :این
که به توریست ها می خوایم کمک کنیم خوبه
ولی حواسمون باشه که ادای خارجی ندیده ها رو
درنیاریم ».کاربری هم نوشت« :چقدر خوبه که
برای کمک به آدم ها حتی اگه زبان شون رو نمی
فهمیم تالشمون رو می کنیم» .کاربر دیگری هم
نوشت« :سعی کنیم اگه هموطن های خودمونم
کمک خواستن کمکشون کنیم».

3.9 M views

محمد صالح ایرانی!
ویدئویمقایسهکارمحمدصالح با نوجوانایرانی
در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت .در
این ویدئو طاهای  7ساله آبادانی با مهارت زیاد
حرکت های محمد صالح را به زیبایی انجام داد و
واکنشکاربرانفضایمجازیرابههمراهداشت.
کاربری نوشت« :حیف همچین استعدادهایی در
کشور داریم که توجهی بهشون نمیشه ».کاربر
دیگری نوشت« :ما چرا هی می خوایم از اونا کپی
برداری کنیم بهتره یه کمی خودمون هم خالق
باشیم».کاربریهمنوشت«:اینبچه 7سالهاین
قدر خوب می تونه با توپ بازی کنه هر کجای دنیا
بود کلی روی این بچه سرمایه گذاری می کردن».

