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حکیم :نمیتوان اجازه داد که عراق مبدأ حمله
به همسایگانش باشد

...
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گرانیها و گروه های اورژانسی
وضعیتگرانیهایافسارگسیختهچندوقتاخیربازاروآیندهمبهمآن،بدون
شک تمام اقشار و اصناف از غنی و ضعیف جامعه را گرفتار خود کرده است؛
آنانکهپیشازاینبهضربوزوردستشانبهدهانشانمیرسید،حاالبرای
سرخماندنصورتبایدسیلیهایمحکمتریبهخودبزنندونیزبرخیازآنان
که از اغنیا هستند در این بلبشوی بازار احتماال در تکاپوی سود افزون اند.
اجازهبدهیددراینمجالمصادیقیراازگروههاواقشاریکهدرچنینوضعیتی
تحتتاثیربیشترینآسیبقرارمیگیرندباهممرورکنیم:
– 1کارگرانسرگذروفصلی
همه ساکنان شهرها با داستان ناتمام کارگران فصلی و سرگذر آشنا هستند؛
چه بسا این کارگران را روزانــه در گذرها و میادین می بینند که گوشه ای
جمع شده اند و با نگاه های تیز خود ،اتومبیل های عبوری را رصد می کنند و
منتظرند تا سرانجام یکی از این ها بایستد و آنان را برای کار با خود همراه کند.
«کارگر فصلی و سرگذر»؛ واژگانی که هیچ گاه در قوانین رایج جایگاه خود را
نیافتوجمعیتآنهابهآماررسمیورودجدیپیدانکرد.شایدبهترینآماراز
کارگرانفصلیوسرگذر،همینمشاهداتروزانهمنوشماستکهاینروزها
افزایشتعدادوساعاتانتظارشاندرگذرهارامیبینیم.البتهکههمیشهبرای
خودماینسوالمطرحاستکهآیامسئوالنهمدرمسیرهایشاناینکارگرانرا
میبینندیابرایبهموقعرسیدنبهجلساتشانعجلهدارند؟!
جستوجودرآماروارقامجامعهکارگری،مارابهعددمشخصیازتعدادجمعیت
این کارگران رهنمون نمی کند و فقط برخی گفتهاند که یک سوم جمعیت
کارگران کشور را کارگران فصلی تشکیل می دهند .با این حال تعدادشان هر
میزانی باشد جزو اولین گروه هایی هستند که اغلبشان از بیمه های حمایتی
محرومند و در این شرایط اقتصادی که اقالم اساسی و غیراساسی گاهی تا
صد درصد افزایش قیمت داشته ،زیر بار این گرانی کمر خم می کنند و روزگار
میگذرانند .کارگر فصلی و سرگذر ،صبح که به امید کار از خانه بیرون می آید
نمیداندکهآیاامروزبرایشکارپیدامیشودیانه؟امایقینداردکهمایحتاجامروز
خانهاشرابایدچندبرابرقیمتچندهفتهوچندماهاخیرتهیهکند.
– 2خانوادههایدارایبیمارانصعبالعالج
طبقآمارتاکنون130هزاربیمارخاصدرکشورشناساییشدهاستبااحتساب
مجموع تعداد اعضای خانوادههای آنها ،جمعیت قابل توجهی را شامل می
شودکهگرفتارچنینمشکلیهستند.خالقیعضوکمیسیونبهداشتمجلس
درخصوصحالو روزاینروزهایاینبیمارانچنینمیگوید«:افزایشهزینه
های درمــان بیماران صعب العالج در روزگــار همکاری نکردن بیمه ها کام
بیماران را تلخ کرده است( ».خبرگزاری خانه ملت  .)97.12.9ضمن اینکه
وضعیت در مناطقی که امکانات درمانی شرایط مطلوب خود را ندارد با وجود
افزایش هزینههای درمانی و دارویی کام بیماران را تلخ تر هم می کند« :رئیس
شورای عالی بیماران خاص و صعب العالج کرمانشاه می گوید :داروهایی که
بیمارانخاصوصعبالعالجمصرفمیکننداوایلامسالبراییکدوره60
هزارتومانبودکهامروزبه 500هزارتومانرسیدهاست(».خبرگزاریتسنیم)
- 3بیکارانجدید
جدا از قصه ناخوشایند نرخ 12.1درصدی بیکاران که همواره از چالش های
اقتصاد کشور به شمار میآید ،اما در کارزار گرانی ها ،گروه بیکاران جدید که
در پی ریزش نیروی کار در صنعت پدید آمده ،خود حکایت قابل تاملی است
که زندگی این گروه را با چالش های جدی مواجه می کند .معاون وزیر کار روز
گذشتهچنینگفت«:تماماهدافبرنامههایاشتغالیوزارتکاربرای کاهش
نرخبیکاریبودهاست،امابرخالفبرنامهریزی،اکنونشاهدافزایش 30هزار
نفریتعدادبیکارانهستیم(».خبرگزاریتسنیم)97.12.18
اگرچه به نظر عدد یاد شده در آمار این مسئول ،خوش بینانه است ،اما باید
توجه کرد که این افراد با حداقل حقوقی که داشته اند ،به امید پایان ماه ،برای
زندگیشانبرنامهریزیمیکردهاندوحاالبهیکبارهبهسدگرانیهایافسار
گسیختهبرخوردکردهاند.آیادراینشرایطاینخانوادههارامیتوانازیادبرد؟
– 4مددجویانتحتحمایتنهادهایحمایتگر
بهاینخبرروزگذشتهرئیسسازمانبهزیستیکشورتوجهکنیدوازاینمجمل
حدیث مفصل بخوانید« :میزان عیدی مددجویان بهزیستی بین  53تا 100
هزارتومانمتغیراستکهامیدواریمتاپایانسالاینمبالغتامیناعتبارشود».
(خبرگزاریایلنا)97.12.18-
چانه زنی درباره اثبات مشکالت معیشتی این گروه که طبق آمار حدود شش
میلیوننفرهستند،بهنظرکاریعبثمیآید.اینمددجویانباآبروکهبهدالیل
مختلفدچارمحرومیتاندحاالدرشرایطافسارگسیختگیقیمتهافقطخدا
میداندکهروزگارشانچگونهمیگذرد.
– 5دلبستههابهپساندازها
حتی نام گذاری هم برای چنین گروهی دشوار به نظر می آید؛ گروهی که تا
همینچندماهقبلپسازمدتهاپساندازیرااندوختندتاباآنشغلیدست
وپا یامراسمازدواجشانرابرپاکنند.امابهیکبارهدچارشوکافزایشقیمتها
شدند.فرضکنیدمنوشمابهسختی 15میلیونمهیاکردهبودیمکهباخرید
یکپرایدبتوانیمبرایمخارجزندگیمسافرکشیکنیمامادریکچشمبرهم
زدن ورق بازار برمی گردد و روی ناخوشش را به ما نشان می دهد .به نظر شما
حاالاینافرادچهبایدبکنند؟!
– 6حداقلحقوقبگیرانتامیناجتماعی
بایکمعادلهسادهوبااحتسابتنهاهزینههایاساسیومستاجرنبودنبراییک
خانواده از کار افتاده یا بازماندگان بازنشسته و بیمه شده متوفی با میزان حقوق
حدود 800تا 900هزارتومان،چگونهمیتوانیکنوروزشادرابرایاینخانوارها
تصورکرد؟فرضیهداشتنفرزندمعلولوبیمارصعبالعالج،فرزندانآمادهازدواج
ومستاجربودنرااگربرایچنینخانوادههاییمتصورشویم،تکلیفچهمیشود؟!
ضرورت یک اقدام فوری و جدی
اگرچه می توان به این گروه ها ،موارد و مصادیق دیگری نیز افزود اما به نظر می
رسد ،هر یک از این طبقات جامعه حکایت هایی شبیه هم دارند که همچنان
در کاربست ویژه مسئوالن جای خود را نیافته اند .رفع «فقر مطلق» از جمله
رویکردهاییاستکهدولتدریکسالاخیربرآناهتمامنهادهاستاماتدارک
عیدی 53تا 100هزارتومانیبرایاینگروه،بیشترشبیهیکنوستالژیاست
که سال های خیلی قبل چنین رقم هایی را «عیدی» می نامیدند .ضمن این که
بالتکلیفی تامین اعتبار برای پرداخت بسته حمایتی به یک میلیون مشمول
دریافت ،نمونه دیگری از کم توجهی به این طبقات است .بی شک این وضعیت
نشانمیدهدکهدولتودستگاههایمسئولراهیجزتدارکیکاقدامفوری
وجدیبرایتامینحداقلهایموردنیاز ایناقشارندارند.
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یادداشت

هادیمحمدی،خبرنگاراعزامیبهبغداد-رهبرجریانحکمتعراق باتاکیدبراینکهنبایدبگذاریمعراقباردیگرمیدانخصومتهاوتسویهحسابهاوجنگهاینیابتیشود،تصریحکرد:
نمیتواناجازهدادکهعراقمبدأحملهبههمسایگانشباشد.بهگزارشخراسانسیدعمارحکیمدرمراسمسالگردشهادتآیتا...سیدمحمدباقرحکیموروزملیشهیدعراقی باگرامیداشت
یاداینمبارزبزرگتصریحکرد:بایدعراقنقشسازندهصلحرادرمنطقهبرعهدهبگیردوپایگاهثباتدرخاورمیانهباشد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

دکتر شهریار آل شیخ

معاون برنامه ریزی شهرداری مشهد

ورود سازمانها و نهادهای دولتی
به عصر شبکههای اجتماعی
عصر ارتباطات و شهرنشینی
گذر به عصر ارتباطات ،مشکل جدیدی از روابط را پدید آورده است .مکان
محدودیتعمدهترددنیستوبسیاریازافرادمسیرهایطوالنیراهرروزبین
محلههاوشهرهاطیمیکنند.اجزایعالقهمندیوساحاتوجودیانسانها
بیشترومتنوعترشدهوارتباطاتمحلبهتناسبکمرنگترشدهاست .افراددر
مجتمعهایمسکونیبهچشمغریبههابههمنگاهمیکنندکهدردنیایخود،
دلبستگی ها و مجموعه ارتباطشان شاید بعضا ماهانه در مسیر پارکینگ یا
آسانسورباهمبرخوردکنند.درفرایندارتباطاتجدیدافرادروزانهزمانزیادی
باوسایلارتباطیمتصلاند.شایدساعاتیازروزکهافراددرارتباطباشبکههای
اجتماعیمجازیمیگذرانندازساعاتیکهبافرزندوخانوادهشانمیگذرانند
پیشیگرفتهوآثارتربیتیوالگوسازیفضایمجازیبهجدبراثرگذاریوجهت
دهیافرادنسبتبهخانوادهوکانونهایمرجعغلبهکردهباشد.افرادساعت
هاازطریقموبایلوتبلتبهشبکههایاجتماعیمتصلاند.اگرچههمچنان
محلهها ،خیابان ها و ترددها وجود دارد اما گذر خودروها کمتر منجر به سالم
و آشنایی می شود .حتی در اتوبوس و مترو افراد بیشتر در خود فرو رفته اند .به
رغماینکهابعادفیزیکیانسانهاهمچنانبهسراییبرایخوابیدنوگذراندن
زمان های فراغت و استراحت نیاز دارد اما مکانیت مبنای هویت ساز نیست و
چهرههایمحلیمرجعاجتماعینیستند.هویتافرادعمومجامعهبیشتراز
ساحاتتنوعوعالیقمختلفترکیبشدهومابهازایهرکدامازساحاتجدید
اجتماعات جدیدی شکل گرفته است .اجتماعاتی که مانند گذشته تماس
های ماهانه و هفتگی ندارد و روزانه با اعضای جامعه خود در تماس است .در
عصر ارتباطات ماهیت رویدادها جنبه شهری یافته و افراد متناسب با عالیق
در رویدادهایی با گستره شهری شرکت میکنند؛ مانند تئاتر و کنسرت ها که
مخاطبدرعمومعالقهمندانخوددرگسترهشهرمییابد.
شکل گیری هویت در شبکه های اجتماعی
در همین شرایط غلبه ارتباطات بر مکان ،هویت افراد با ساحات مختلف در
شبکه های اجتماعی شکل می گیرد .افراد ارتباط با دوستان ،همفکران و
گرایشهایمشترکرابرهمسایههاارجحمیدانند.گروههایاجتماعیزمان
بیشتریازاعضارابهخوداختصاصمیدهند.گروههایاجتماعیازدوستان
همکالسیهایمدرسهتادوراندانشگاهوسربازی،همکاران،اعضایباشگاه
ورزشی،عالقهمندانبهسبکخاصیازغذامانندگروههایبزرگخامخواران
و...تامجموعههایمختلفبادیدگاههایسیاسیومذهبیمتنوعوگرایش
هایمختلفهنری،فیلموسینماودیگرمجموعههایموثربرعالیقانسانها
بهتناسبهرنوعگرایشیگروهمتناسبخودراپیدامیکنندیادرگروهمربوط
عضومیشوند.درموبایلافرادجامعهامروزیعضویتدرگروههایاجتماعی
به تناسب ساحات مختلف شخصیتی وجود دارد .فرد جامعه اطالعاتی به
خانوادهایازرشتهتحصیلهمچنانمتصلودرارتباطاتبهعالقهمندیهای
شخصی ،هنرها و هنرمندان مورد عالقه خود مرتبط است و انتخاب می کند
چهببیندواخبارراازکداممرجعبگیرد.عضویتهادرمجموعههایمختلفاز
باشگاههایمشتریانتاکانالهاییکهبهصورتیکسویه(درمقابلگروهها
که دو سویه هستند) پیام می گیرد و به ازای هر انتخاب ساحت جدیدی شکل
میگیرد.مجموعهاینارتباطاتبرمکانغلبهمیکندوفردجامعهاطالعاتی
در حالی که در خانه خود و گوشه ای از شهر نشسته با دنیای پیرامون خود
متصل است .اثر شبکه ای اتصاالت مختلف را آن چنان درهم تنیده که مطرح
کردنیکیاچندبعدغالببرایهویتافراددربرقراریارتباطباآنهادشوار
است.چهرههاومراجعاجتماعیتغییرکردهاندوافرادیکهدرجامعهحقیقی
شناخته شده نیستند در فضای مجازی به عنوان الگوی رفتاری و مصرفی
مطرحشده ونقشلیدردارند.بهگویشاینروزها،رفتارومصرفسلبریتیها
وورزشکارانداراینام،شاخصرفتاردنیایمجازیراتعیینکردهاستکهبه
صورتمالیموارددنیایحقیقیشدهوزبانمشترک،مرزهایجدیدیایجاد
کردهاست.طرفدارانچهرههایشاخصروزانهپیامهاییدریافتمیکنندکه
هویتشانرامتصلمیکندوارتباطشاندربسترزبانمشترکشکلمیگیرد.
درتعریفدنیایارتباطشهرمفهومیازمجموعهمحلههانیست.حتیمحالت
باال و پایین شهر حذف شده و در دو فضایی شدن عضویت در گروههای خاص
مالکارزشگذاریوشاخصارزیابیافراداست.گروههاییکهبعضاعضویت
در آنها هزینه های مادی زیادی برای متقاضیان ایجاد می کند .ارتباطات
انسانهادربستریفراترازمکانزندگیشکلمیگیرد.مردمدرفضاییفارغ
از مکان و همسایه و ارتباطات محلی ،موضوع ارتباطات خود را می جویند و
هویتشانازمکانزندگیفاصلهمیگیرد.دردنیایe.shopها،مشاغلمحلیو
ارتباطاتفردیرنگمیبازد.خریدوفروشهایاینترنتیازخریدمیوهوارزاق
عمومی تا حتی خرید ملک و خودرو ،سرمایه گذاری های کالن در این حوزه
انجامپذیراست.درچنینروندیمدیریتشهرها،مدیریتانسانهاییاست
که در محلههای مجازی زندگی می کنند .محله های زندگی مردم در فضای
مجازی شکل می گیرد .در فضای مجازی فعالیت و احوال پرسی شان شکل
می گیرد و تصویر هم را روزانه در فیس بوک و توئیتر می بینند و داستان های
جذابوغیبتهایزنانهرادرگروههابهاشتراکمیگذارند.ارتباطاتیکهدر
فضایمجازیشکلمیگیردسادهسازیشدهاستوبدوننیازبههماهنگی
هایقبلیواتالفوقتهرشهروندقابلیتاعمالنظروارتباطبامقاماتشهری
وحتیکشوریرادارد.طبقمطالعاتصورتگرفتهحدود 78درصدکاربران
اینترنتدرایرانحداقلعضویکیازشبکههایاجتماعیهستنداینامربهاین
معناستکهگرایشبهسمتشبکههایاجتماعیدرمیانکاربرانایرانیوجود
دارد.نقدبیرحمانهازجملهویژگیهایشبکههایاجتماعیاست.
مدیریت شهرهای جدید ،مدیریت شبکه
و فضای مجازی
محیط شبکه های اجتماعی ،محیط فرهنگ غیررسمی است فرهنگی
که در کوچه و خیابان و محافل خودمانی جریان دارد ،از این رو وارد شدن
به شبکه های اجتماعی برای سازمان ها و نهادهای دولتی می تواند تیغ
دولبه باشد .به عبارت دیگر تهدیدهایی وجود دارد که اگر به آن ها توجه
نکنیم ،ممکن است فعالیتهای ما را در بخش سازمانی تحت تاثیر خود
قرار دهد .مدیریت شهرهای جدید ،مدیریت ارتباط شبکه و فضای مجازی
است .خواسته ها و مطالبات افراد فارغ از حواشی زندگی شهری مربوط به
اجتماعات دیگر است که مرزهای محلی را حذف ،شهر و کشور را کمرنگ
میکند و زبان را به عنوان مرزهای جدید میشناسد .مدیریت شهرها،
ارتباط برقرار کردن با جوامع سطح شهری ساحات زندگی است.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• تو رو خدا صدای ما سهامداران پدیده را به
گوش مسئوالن برسانید .تمام سرمایه مان را
در پدیده سرمایه گذاری کرده ایم 4ساله که
پدیده را به اسم مردم تعطیل کرده اند ولی
مردم را بیچاره کرده اند!
••خودروسازان مرتب درصداوسیما وجراید
اعــام می کنند که ما به تعهدات خودعمل
میکنیم وفقط چندماه عقب افتادگی داریم
اما باز هم هیچ کاری نمی کنند!
•• این همه تولید چغندر قند ونیشکر بازهم
گرونی شکر و قند؟! قیمت ها کجا میره؟ تورو
خدا یک نفر جواب بده!
•• تا حاال محاسبه کردید  268هزار نفر برای
استخدام دستگاه ها داوطلب می شوند و به
ازای هر فرد  50هزار تومان می گیرند .این
مبلغ چقدر می شود؟
••لطفا برای قانون چک برگشتی فکری کنید.
چهرسمیهبهخاطرچکنشهعابرکارتبگیری
یا نتونی افتتاح حساب کنی .واقعاانصاف
نیست فکری بکن مسئول مربوطه!
•• برای بازدید از موزه زنده زیارت به همراه
خانواده ام تا آن جا رفتم ولی متاسفانه با در
بسته مواجه شــدم .متصدی که آن جا بود،
میگفت هنوز امکان بازدید عمومی از موزه
فراهم نیست .در حالی که وقتی این موزه
را افتتاح کردند ،قرار شد از اواخر بهمن ماه
امکان بازدید عمومی ایجاد شود.
••لطفا آدرس هــای عرضه گوشت و مــرغ رو
اعــام کنید  .خیلی ها دریافت نکرده اند و
نمیدونند که کجاست؟
•• برکارشیرینیفروشهابیشترنظارتبشود
به خصوص موادی که به عنوان خامه درست
می کنند .ضمن این که چون شکر ارزان تر
است بیشتر از این ماده استفاده می کنند.
••چرا ایران خودرو پیش فروش قطعی دنا را که

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

تحویل مهر بوده هنوز نداده؟ما هرچیز دیگه ای
خرداد97به جای دنا خریده بودیم االن3برابر
میشد!
••به تازگی وزیر آموزش وپرورش گفته است
تحصن برخی معلمان غیر عادالنه است آیا
اجحاف درحق این قشر عادالنه است؟
••مردم اگه مدتی صبرکنندو خانه ،خودرو،
مرغ وکال کاالهای اساسی رانخرند فروشنده
ها مجبورند آن را ارزان کنند.
••برکناری آقــای نوبخت از ریاست سازمان
برنامه و بودجه می تواند یک اقدام خیلی خوب
از طرف دولــت بــرای حل مشکالت بودجه و
حقوق کشور باشد.
••آقای جهانگیری شما فرمودید ما می توانیم
جواب مردم را ظرف5دقیقه بدهیم !زمانی
که مــردم درصــف گوشت ومــرغ منجمد نوبت
خود را  35هزار تومان می فروشند چگونه می
خواهید جواب مردم را بدهید ؟! مردم خیلی
حرف ها دارند .
•• قیمت بسته های اینترنت ایرانسل افزایش
یافتهبدونهیچتغییریدرسرعتآن،چهکسی
برکاراپراتورهایهمراهنظارتمیکند؟
••با این همه تورم چرا سودبانکی افزایش پیدا
نمیکنه؟
••آقای جهانگیری فرمودند بااخاللگران شب
عیدبرخوردمیشودلطفاازاینجمالتتکراری
نزنید.سرسامگرفتیمازاینسخنانتکراری!
••بــرادران مجلس ازاین که طرف بازنشسته
ها را گرفتید وقاطعانه عمل کردید متشکریم
واز کارتان کوتاه نیایید چون آقای نوبخت هیچ
کاری برای ما نکرده.
ی گاز هر فقره بازرسی
••سازماننظاممهندس 
رااز۴۹۹۵۰تومان بهمبلغ۱۲۷۵۳۵تومان
افزایشداده .مگر چنددرصد؟ دستگاه های
یورودکنند.
نظارت 

نمابر05137009129 :

•• آقای رئیس جمهور ،وزیران دولت و مدیران
اقتصادی دولت اگر واقعا هدف شما مبارزه با
گرانی و با ارزش شدن پول ملی است تنها وتنها
از نظر بــازار یک راه حل دارد آن هم برخورد
شدید و قاطع با این دو خودروساز داخلی .به
خداعاملتمامبارروانیگرانکردنخودرواین
دوخودروسازاهستندکهمستقیمبربازاروتمام
کاالها تاثیر می گذارند.
••بازنشسته تامین اجتماعی هستم هرماه
برای بیمه تکمیلی از حقوق مان کسر می شود
ولیبیمهآتیهسازانحافظهزینههایپزشکی
را پرداخت نمی کند !
جوابیه مرکز معاینه فنی باغچه
با عنایت به مطلب درج شده در ستون حرف
مــردم در تاریخ  16اسفندماه  97با عنوان
«برای معاینه فنی به مرکز باغچه رفتم گفتند
ماشینتایراددارهوقتیآمدمبیرونیکی از»...
به استحضار می رساند برای پیگیری بیشتر
موضوع به روابــط عمومی روزنامه خراسان
مراجعهشدتاضمنارتباطبافردمنتقدموضوع
مطرح شده را پیگیری کنیم اما متاسفانه فرد
مد نظر ارسال چنین پیامکی را کذب دانست.
بنابراینچنانچههرکسیدراینبارهاستنادی
دارد آن را به مدیریت مرکز معاینه فنی باغچه
ارائه دهد که حتما پیگیری خواهد شد .در غیر
این صورت چنان چه مطلبی مغرضانه و بدون
استناد دربــاره این مرکز معاینه فنی ارسال
ومنتشرشودحتماپیگیریخواهدشد.
مدیریت مرکز معاینه فنی باغچه
خراسان:درخصوصمطلبباالچنینپیامی
به روزنامه خراسان ارسال و در نهایت منتشر
شد .حال این که فرد ارسال کننده پیامک ،آن
را تایید نمی کند ،مسئولیتی متوجه خراسان
نخواهد بود.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

روایت یک شام خاص در محضر رهبرانقالب






2.2 M views

3.8 M views

تحریم همگانی آجیل برای نوروز
حرکتی قشنگ و زیبا ،در برخی از مناطق کشور
که خرید آجیل رو به علت گرانی تحریم کردند
مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و
آن ها هم با بازنشر آن به داغ شدن این اتفاق
و پیوستن مردم به آن کمک کردند .در این بین
واکنش کاربران هم به این حرکت خواندنی است.
کاربرینوشت«:ماهمآجیلروتحریمکردیموکل
فامیل از چند هفته پیش تو دورهمی تصمیمش
روگرفتن» .کاربر دیگری نوشت« :کاش در کنار
تحریم آجیل شب عید ،خریدن ماهی قرمز رو هم
تحریم کنیم ».کاربری هم نوشت« :این کار یکی
از بهترین روش ها برای برداشتن فشار از دوش
خونوادههای کمبضاعته».



2.9 M views

مرگ اخالق و معرفت در یک تصادف!
ویدئویی از یک تصادف که منجر به فوت شده
بود در فضای مجازی پخش شد که دور از کرامت
انسانی بود و دیدنش تاسف زیادی به همراه
داشــت .در این تصادف که در جاده کمربندی
اهواز -خرم آباد رخ داده بود متاسفانه راننده ها
در جا فوت کرده اند و نکته تاسف بارتر این بود که
مردمی که در صحنه حضور دارند بدون توجه به
راننده های فوت شده و در حضور ماموران آتش
نشانی بار یکی از ماشین ها را که پارچه بوده غارت
می کنند .کاربری نوشت« :آخه بي معرفتا دوتا
خانواده يتيم شدن داري از بچه يتيم مي دزدي!!»
کاربر دیگری نوشت« :کاش یه کم به خودمون
بیایم و به جای دم زدن از فرهنگ گذشتگان
خودمون به فکر فرهنگ و آخرتمون باشیم».

6.5 M views

روایت یک شام خاص در محضر رهبرانقالب
حجتاالسلام سـائلی بـه نقـل از آیـتا...
شـبزند هدار عضو فقهـای شـورای نگهبـان،
خاطـرهای شـنیدنی از یـک شـام خصوصـی در
محضر رهبـر معظم انقالب اسلامی روایت کرد
کـه بازتـاب زیـادی در فضـای مجـازی داشـت.
حجـت االسلام سـائلی کـه در بیـن نخبـگان
مشـهدی به عنـوان یـک اسـتاد اخالق شـناخته
مـی شـود بـه نقـل از آیـت ا ...شـب زنـده دار
گفـت رهبـر انقلاب بعـد از گرانـى گوشـت از
خـوردن خورشـى كـه داخـل آن گوشـت بـوده
امتناع كردنـد و دسـتور دادند ظرف خورشـت
را ببرنـد و وقتـی علـت از ایشـان پرسـیده
شـد ،گفتنـد در حالی کـه گوشـت کیلویی 100
هـزار تومـان اسـت معلـوم نیسـت چنـد نفـر
از ايرانـى هـا نمـي تواننـد گوشـت بخورنـد.
کاربـران بسـیاری بـا گذاشـتن نظـرات مثبـت
بـه ایـن رفتـار رهبرعزیـز کشـورمان واکنـش
نشـان دادنـد.
کاربـری نوشـت« :همـدردی بـا مـردم کاریـه
کـه بایـد بقیـه مسـئوالن هـم از رهبرانقلاب
یـاد بگیـرن».
کاربـری هـم نوشـت« :کاش بـا شـنیدن ایـن
خاطـره مسـئوالن کمـی بـه فکـر بیفتـن و تالش
کنن تا هیـچ کـدوم از هموطنامون طعم سـختی
و گرونـی رو نچشـن».
کاربـر دیگـری هـم نوشـت« :مـن چنـد وقتـه
بـه دلیـل هزینـه بـاالی زندگـی و حقـوق پایین
نتونسـتم بـرا زن و بچـم گوشـت و میـوه بخرم
ولی بـا شـنیدن ایـن خاطـره از حضرت آقـا دلم
قرص شـد که نفـر اول مملکت حواسـش به ما
هـم هسـت».
کاربر دیگری هم نوشـت« :به نظرم با سـپردن
کار بـه جوونا همـه مشـکالت حل بشـه کاری که
خـود رهبـری ابتـدا شـروعش کـردن و بعـد به
بقیـه توصیـه فرمودن».
* برای دیدن و شـنیدن ایـن خاطره کافی اسـت
کیـو آر کـد بـاال را از طریـق گوشـی همراهتـان
اسـکن کنیـد .

جشن عروسی با مارش نظامی
ویدئوی مراسم ازدواج  ۱۵۰دانش آموخته و
دانشجوی دانشگاههایافسریاز خبرهایمتفاوت
پخششدهدرفضایمجازیبود.دراینفیلمتمامی
دامادها با لباس افسری که جلوه خاصی به مراسم
داده بود ،این جشن را در کمال سادگی برگزار
کردند و صدای مارش نظامی ،موسیقی جشن شان
شده بود .کاربری نوشت« :دست مریزاد به ارتش
کهبااینکارشسادهزیستیوآسانگرفتنازدواج
رو ترویج داد ».کاربر دیگری نوشت« :میشه با
سخت نگرفتن و البته با قناعت زندگی رو شروع
کرد و دل پدر و مادرها رو که آرزوشــون دیدن
جوونشون تو لباس عروسیه شاد کرد».



3.1 M views

یک صاحب برای کانال  2تیم پرطرفدار!
اگرکمیفوتبالدوستباشیدحتمابرایطرفداران
تیم حریفتان کری خوانده اید و احتماال عضو پیج
هایاینستاگرامییاکانالهایتلگرامیتیممحبوب
تان هم هستید .پیج و کانال هایی که بیشتر مواقع
الفاظ زشت و تهمت های زیادی هم نثار تیم مقابل
میکنند.اماخبرآنالینباپخشکاریکاتورینوشت:
«صاحبکانالهایهواداریاستقاللوپرسپولیس
یک نفر است!» و همین خبر واکنش کاربران را هم
در پی داشته است .کاربری نوشت« :وای خدا پس
این کانال به اون تیم میگه تیم حکومتی و اون
کانال به این تیم یه تهمتی میزنه همش برای جذب
ممبره ».کاربر دیگری نوشت« :این جور کانال ها
برای جذب ممبر و درآمد بیشتر به خاطر تبلیغاتی
که توی کانالشون میذارن حاضرن هر دروغی بگن و
هوادارای دو تیم رو به جون هم بندازن».

