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آخرین فرصت اروپا
برای نجات برجام
براساس بیانیه شــورای عالی امنیت ملی" به
کشورهای باقی مانده در برجام  60روز فرصت
داده می شود تا تعهدات خود به ویژه در حوزه های
بانکی و نفتی را عملیاتی کنند .چنان چه در این
مهلت کشورهای مزبور قادر نباشند مطالبات
ایران را تامین کنند ،در مرحله بعدی جمهوری
اسالمی ایران رعایت محدودیتهای مربوط به
سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به
مدرنسازیراکتورآبسنگیناراکرانیزمتوقف
خواهد کرد " .اگرچه عبور از سقف ذخیره آب
سنگین و اورانیوم غنی شده  3.67درصد که در
دوره زمانی چند ماهه محقق خواهد شد به عنوان
عبور از یک خط قرمز برای طرف مقابل به ویژه در
حوزه گریز هسته ای مهم و راهبردی به شمار می
رود و شاهدیم که در همان گام اول برخی نگرانی
ها را برای آن ها ایجاد کرده اما به نظر می رسد این
که ایران در گام اول خود نقشه راه دو ماه آینده و
گام دوم را نیز به روشنی بیان کرده پیام های مهم
بیشتری دارد.
این حرکت تهران نشان می دهد که اوال ایران در
برنامه خروج تدریجی خود از برجام قاطع و جدی
است که اگر نبود می توانست جزئیات گام دوم را
به صورت محرمانه به اروپا ابالغ کند نه این که با
علنی کردن آن عمال خود را در راهی قرار دهد که
انتهایش پس از دو ماه می تواند اقداماتی باشد که
باعث خروج کامل ایران از برجام شود.
نبایدفراموشکردکهبزرگترینحساسیت5+1
در مذاکرات گذشته اول افزایش درصــد غنی
سازی ایران (در آن زمان  20درصد) و دوم راه
اندازی راکتور آب سنگین اراک با تولید پلوتونیم
بود چراکه امــروز همه کشورهای دارنــده بمب
اتمی از دو راه غنی سازی با درصد باال و پلوتونیوم
حاصل از راکتور آب سنگین به این سالح دست
یافته اند از این رو تهدید ایران در مرحله دوم به
مراتب سنگین تر است و به نوعی سرانجام برجام
رانیزروشنخواهدکردبهگونهایکهنیازیبهگام
های دیگر نباشد.هرچند ایران بارهااعالم کرده
است که قصد ساخت سالح هسته ای را ندارد
اما همین که توان و ظرفیت رسیدن به آن را هم
داشته باشد برای غرب خوشایند نیست .از سوی
دیگر ایران برای اطمینان بیشتر از این که کارش
به قطعنامه و فصل هفتم نرسد تهدید دیگری را
نیز در نامه محرمانه به سران  4+1گنجانده که به
نظر می رسد خروج از ان پی تی باشد .در صورت
صحت  ،تکمیل سه گانه غنی سازی با درصد باال،
ساخت راکتور آب سنگین با تولید حداقل ده
کیلوگرم پلوتونیم در سال و خروج از ان پی تی،
از منظر غربی ها هر کشور تحت فشار حداکثری
را می تواند به وسوسه ساخت بمب اتمی بکشاند
(همانطور که گفتیم حتی همین توان نیز برای
غرب نگران کننده است )مگر این که کشورهای
نگران از این موضوع دست بجنبانند و مطالبات
ایران را که حداقلی و مطابق توافق چند جانبه
بینالمللیاستدراین60روزمحققسازند57.
روز اگرچه زمان زیادی نیست اما آخرین مهلت
نجیبانه ایران به  4+1به ویژه اروپاست تا نتایج
بازی را به نفع طرفین برگرداند.

...
خبر

طرح لغو شهریه دانشجویان
دانشگاه آزاد در زمان تحصیل
مــعــاون دانشگاه آزاد اســامــی کشور از برنامه
ریزی برای اجرای طرحی خبر داد که در قالب آن
دانشجویان این دانشگاه در زمان تحصیل شهریه
پرداخت نکنند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،علیرضا منادی در گرمسار گفت :طرح
حمایتی لغو شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد در
زمانتحصیلدرهیئترئیسهوکمیسیونهایاین
دانشگاهدرحالبررسیاست.
ویافزود:درقالباینطرح،روشیطراحیمیشود
که دانشجویان در زمــان تحصیل شهریه ندهند
و بعد از پایان تحصیالت ،این شهریه را پرداخت
کنند .منادی ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی
مالی دانشگاه آزاد اسالمی ،ایــن طــرح در سال
تحصیلی  98-99اجرایی شود.منادی همچنین
کیفیت بخشی به آموزههای دانشگاه آزاد را رویکرد
این دانشگاه بیان و اظهار کرد :برای احیای علوم
انسانی ،به دنبال ایجاد معاونت علوم انسانی در
دانشگاهآزاداسالمیهستیم.

دستورالعملجدیدبرایپخشآهنگوسرود
در مدارس اعالم شد
مدیرکل فرهنگی و هنری آمــوزش و پــرورش از
ابالغدستورالعملسرودمدارسخبردادوگفت:
بهکارگیری نیروی آزاد در بخش سرود مدارس
حتم ًابایدبامجوزوتأییدحراستآموزشوپرورش
باشد.به گزارش جماران ،علی رمضانی   درباره
ویدئوهایجنجالیمنتشرشدهازمدارس،اظهار
کرد:دستورالعملیرابرایسرودمدارسارسال
کردهایمونکاتیکهدغدغهبهحسابمیآیددرآن
دستورالعملذکرشدهاست.ویبابیاناینکهدر
تسروددختران،اجرایتکخوانیممنوع
فعالی 
است،افزود:تأکیدکردیمدرتولیدوساختسرود
مدارسبهمنظورنیلبهاهدافآموزشیوتربیتی
و درک بهتر مفاهیم و محتوا ،اشعار کتب درسی

مقربت ،به رأفتت ای مهربان ترین مهربانان.
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

مالک کار قــرار گیرد .رمضانی ادامــه داد :در
دستورالعمل ذکر شده است که مسئولیت تهیه
سرودازاشعارکتابهایدرسیبامعلمانباشد.
همچنین ما تأکید کردهایم همکاری آقایان به
عنوان مربی فنی ،رهبر گروه و مشاور در مدارس
دخترانه اکید ًا ممنوع است و اعالم شد اگر با
چنین موردی مواجه شویم به شدت با آن برخورد
خواهیم کرد .وی گفت  :بهکارگیری نیروی آزاد
در بخش سرود حتم ًا باید با مجوز و تأیید حراست
آمــوزش و پــرورش باشد همچنین اعالم کردیم
باید در اشعار و سرودهها به مسائل فرهنگی،
تاریخی ،حماسی ،آداب ،سنن ،مشاهیر و مفاخر
پرداختهشود.

جنگ تعرفه ای آمریکا و چین باز هم باال گرفت
واشنگتن در میانه مذاکرات با پکن ،امروز بر
 200میلیارد دالر کاالهای چینی تعرفه 25
درصــدی وضع کــرد؛ چین نیز اعــام کرد که
اقــدام متقابل انجام خواهد داد .به گزارش
فارس به نقل از رویترز ،دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا تعرفه  200میلیارد دالر از
کــاالهــای وارداتـــی از چین را به  25درصد
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افزایش داد و پکن اعالم کرد که تالفی میکند.
وزیــر اقتصاد چین گفت :از تصمیم آمریکا
«عمیقا متاسف اســت» .وی افـــزود :تدابیر
متقابل الزم را اتخاذ خواهد کــرد ،امــا این
اقدامات را توضیح نداد .این افزایش در میانه
مذاکرات دو کشور برای پایان دادن به جنگ
تجاری  10ماهه صورت گرفت.

خروش نمازگزاران سراسر کشور در حمایت از
بیانیه شورای امنیت ملی

تلفن051 37009111 :

•• متاسـفانه دو خودروسـاز در تخلفات نه تنها
درایـران بلکـه در دنیـا رتبـه اول دارنـد! ولـی
ازجایـی کـه مافیـای قدرت پشـت شـان اسـت
باتمـام قـدرت برمـردم مـی تازند.
•• متاسفم برای کسـانی که در این ماه مبارک
خرمـا را گـران کردنـد .خرمایـی کـه فقـط در
ایـن مـاه خیلـی خـورده مـی شـه .حداقـل بـه
احترام این ماه بـا مردمی که از جنس خودتان
هستند رحم و انصاف داشته باشید .البته اگر
بـه آخـرت اعتقـاد دارید.
•• اگـر قـرار بـود لیسـانس وفـوق لیسـانس
بگیـری بری اسـنپ وتپ سـی ومسافرکشـی،
پـس چـه فایـده ای دارد درس خوانـدن؟! کی
جـواب گـوی مـا جـوان هاسـت؟
•• آقایـون مسـئول چـرا بـه فکـر مـردم بـه
خصوص ما قشر پایین دست جامعه نیستید؟
مـا مـردم همیشـه پشـت دولتمـردان بـوده
ایـم .چـرا در ایـن گرانـی و فشـاری کـه روی
مـردم هسـت ،دسـت روی دسـت گذاشـتید
و فقـط حـرف مـی زنیـد؟ جلـوی گرانـی هـای
کمرشـکن رو بگیریـد .مـا مـردم کنـار شـما
هستیم .دست سوءاستفاده کننده هارو قطع
کنیـد و تکونـی بـه خودتـون بدیـد.
••هزینه تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی
از2000ریـال بـه  30هـزار ریال افزایـش
پیـدا کـرده امـا تعـداد بـرگ هـای آن از 25
عـدد بـه 12بـرگ کاهـش پیـدا یافتـه .ایـن
هـم خدمتـی دیگـر از دولـت تدبیـر و امیـد بـه
قشـرهای ضعیف جامعـه! آخه خـوش انصاف
ها ایـن خدمـت بایـد رایـگان باشد .شـما چند
برابـر از مـردم پـول مـی گیریـد؟
•• روزنامـه خراسـان لطفـا از کسـانی بـرای
تحلیـل مسـائل سیاسـی اسـتفاده کنیـد کـه
واقعیت گو و آشـنا به مسـائل سیاسـی باشند.
آقـای یـزدان پنـاه مغرضانـه و کامال یـک طرفه

حاج علی اکبری :مردم حاضرند هزینه عزت را بدهند اما حاضر نیستند
تنبلیها و سوء مدیریتها را تحمل کنند
محمداکبری -اقشار مختلف مــردم پس از
اقامه نماز جمعه دیروز در  900میعادگاه نماز
جمعه با حضور در راهپیمایی ،حمایت قاطع
خــود را از تصمیم ش ــورای عالی امنیت ملی
مبنی بــر کاهش تعهدات برجامی بــه دنبال
بدعهدی طرفین مذاکره کننده اعالم کردند.
راهپیمایی روز گذشته در سراسر کشور در پی
دعــوت ش ــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
بــرگــزارشــد .بــه گ ــزارش خبرنگار خــراســان از
تهران ،نمازگزاران تهرانی پس از اقامه نماز
آدینه در دانشگاه تهران از مقابل در دانشگاه با
سردادن شعارهمیشگی مرگ بر آمریکا ،مرگ
بر اسرائیل تا میدان انقالب اسالمی راهپیمایی
کردند .نمازگزاران در حالی که پالکاردهایی
در حمایت از تصمیم دولت برای کاهش شروط
برجامدردستداشتندوشعارهاییچون"نشانه
بیداری بیزاری از آمریکاست" " ،جنایت منطقه
زیرسرآمریکاست""،کشتاروقتلوغارتماهیت
آمریکاست"سردادند و بــه نشانه خشم خود
از خــروج یک جانبه آمریکا از برجام پرچم این
کشور را به آتش کشیدند .جمع کثیری از اقشار
مختلف مردم مشهد از جمله خانواده های معظم
شهدا و ایثارگران ،طالب ،دانشجویان و بازاریان
نیز پس از نماز جمعه پایتخت معنوی ایــران با
شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل،
انرژیهستهایحقمسلمماست،برجاماگهپاره
بشه آمریکا بیچاره میشه ،مسیر باب الجواد (ع)

حرم مطهررضوی تا چهار راه شهدای مشهد را
پیمودند  .راهپیمایان سراسر کشور در پایان
این تظاهرات با صدور قطعنامه ای با حمایت از
اقداماخیرشورایعالیامنیتملیبرایکاهش
تعهداتبرجامیخواستارتوقفکاملاجراییک
طرفهتعهداتایراندربرجام و خروجکاملازاین
عهدشکنی
معاهده در صورت تداوم بدقولی و
ِ
کشورهایاروپاییشدند.
به گزارش خراسان در تهران امام جمعه موقت
پایتختبااشارهبهبیانیهشورایعالیامنیتملی
دربــاره کاهش تعهدات برجامی گفت :شورای
امنیت و جامعه جهانی و اروپاییها در معرض
آزمونیبزرگهستند .حجتاالسالممحمدجواد
حاج علیاکبری تاکید کــرد :این عصبانیت ها
نشاندهندهصحتاقدامایراناست.
وی با بیان این که مسئوالن دولتی در جریان
سیل اخیر دیدند که مــردم چگونه وارد میدان
شــدنــد،افــزود :نفوذیها احتکارکنندگان،
منافقینوعناصرزالوصفتپسازسیلوبهبهانه
نبود نظارت بر بازار به جان مردم افتادهاند ولی
مسئوالنودولتمیتوانندازمردمکمکبگیرندو
برنامهریزی واقدامقاطعداشتهباشند.امامجمعه
موقت تهران تاکید کرد :باید از جوانان مؤمن،
کاردان و انقالبی برای کنترل گرانیها استفاده
شودضمناینکهمردمحاضرهستندهزینهعزت
را بدهند اما حاضر نیستند هزینه تنبلیها و سوء
مدیریتهاراتحملکنند.

تذکر به صداوسیما برای گزارش  ۲۰:۳۰درباره علی دایی
شورای نظارت بر سازمان صداوسیما ،در نامهای
خواستار برخورد جدی با عوامل بخش خبری
 ۲۰:۳۰به دلیل پخش گزارش نامناسب درباره
برکناریسرمربیتیمفوتبالسایپاشد.بهگزارش
ایسنا ،در این نامه ،درباره حفظ نکردن شأن و
احترامیکیازطرفینموضوعواستفادهازادبیات

نامناسب و نمایش چهرهای عصبی از سرمربی
برکنارشدهتیمسایپا،بهسازمانصداوسیماتذکر
داده شده و در بخشی از آن آمده است« :ضروری
استبهدستاندرکاراناینبرنامه،دربارهاهمیت
حفظ بیطرفی صدا و سیما در اینگونه موارد،
تذکرجدیدادهوباخاطیبرخوردشود.
khorasannews.com
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پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

گزارش می نویسـند و واقعیـت را نمی گویند!
•• جالـب اسـت که شـرکت هـای آب ،بـرق و
گازبرای به چشـم نیامدن مبالـغ باالی قیمت
قبـض هـا ،دوره قرائـت شـماره کنتـور را کوتاه
کـرده انـد کـه حساسـیتی ایجـاد نکنند!
••چـرا مسـئوالن بـرای پیشـگیری از تشـکیل
صـف هـای طوالنـی و توزیـع ناعادالنـه اقلام
اساسـی بیـن مـردم از کارتـی مثـل "اقلام
کارت" شـبیه "حکمـت کارت" اسـتفاده
نمیکننـد ؟
•• بـه آقـای هنرمند(داریـوش مهرجویـی)
بـی احترامـی شـده چـون بیمـه تکمیلـی تمام
هزینـه هـا را پوشـش نمـی دهـد .پـس بایـد
متوجـه شـده باشـید مـا جانبـازان چـه مـی
کشـیم؟! در ظاهـر همـه چیز بـرای ماسـت اما
 ....بگذریـم گفتنـش دردی دوا نمـی کنـه!
•• تنها فعالیت شورای شـهر که واقعا ملموس
بود در ایـن دوره ،افزایش بهـای بلیت اتوبوس
و مترو و تاکسـی بود ،واقعا خسته نباشید!
•• بـه نانـوا مـی گویـی چـرا نـان کیفیـت خوبی
نـدارد و ماننـد آدامـس مـی مانـد مـی گویـد
بـه مـا آرد خـوب نمـی دهنـد! وقتـی هـم بهـت
نـان مـی دهنـد یـک نـان سـوخته البـه الی آن
میگذارنـد! اعتـراض مـی کنـی مـی گوینـد
همیـن کـه هسـت!
•• از روزنامـه خراسـان فقـط یـک جدولـش
مونـده کـه اون رو هم ایـن قـدر کوچکش کنید
کـه بـرای دیـدن حروفـش از میکروسـکوپ
اسـتفاده کنیـم! واقعـا یـادش بـه خیـر روزنامه
خراسـان واقعـی!
•• خیلی جالبه که ما هنوز سـود سـهام عدالت
 96را ندیدیم بعد دوسـتان مسـئول وعده سر
خرمن واریز سـهام  97را می دهند!
•• شـما دولتمـردان از دل مـردم بـی بضاعت،
مریض و بیـکار باخبرید؟ (از طـرف یک مریض

نمابر05137009129 :

سـرطانی ،بیکار و مسـتأجر)
••چـرا ازقیمت55میلیونـی پرایدتعبیربـه
کاهش قیمت می کنید؟ کاهش قیمت یعنی
این کـه پرایدبشـود20میلیون که تـازه همان
هـم زیاداسـت و منصفانـه نیسـت .
••آمارهـای بانـک مرکـزی نشـان مـی دهـد
ایـن دو خـودرو سـاز نزدیک پنـج میلیـارد دالر
ارز  4200تومانـی دریافـت کردنـد کـه بـازار
خـودرو متناسـب باشـد .امـا شـاهد اجحـاف و
گرانی هستیم .پس وقتی با صدای بلند فریاد
مـی زنیـم بانـی گرانـی هـا و ام الفسـاد گرانـی
در جامعـه ایـن دو خودروسـاز هسـتند ،حـرف
منطقـی اسـت .رئیـس قـوه قضا یـک بـار برای
همیشه با این دو خودروسـاز به شدت برخورد
کنـد .از دولـت کـه خیـری نمـی بینیم.
•• خواهش مـی کنم بر فـروش خـودرو نظارت
کنیـد .هر وقـت رفتـم ثبـت نام کنـم سـایت باز
نمی شـد.
•• بـرای چندمیـن بـار از روزنامـه خراسـان
خواهشـمندیم بـرای مـا پیرمردهـا مالحظـه
کنید و جدول روزنامه رامثل گذشـته کنار هم
افقـی چـاپ بفرماییـد.
•• وقتـی شـنیدم در گلمـکان هـم خانـه
سالمندان هسـت تعجب کردم ! جوانان عزیز
چند سـاعت از وقت خودرا بـه پدر و مـادر خود
اختصـاص دهیـد و کار را بهانـه نکنیـد .آن هـا
چشـم به راه اند .زیـاد شـنیدم از مـادران تنها.
••وقتـی تبلیـغ آبگـرم فـردوس رودیـدم
دردلـم بـرای متولیـان ومسـئوالن دعاکـردم
وهمچنیـن کلـی حـرص خـوردم کـه چـرا در
اسـتان خراسـان شـمالی و مشـخصا بجنـورد
هیـچ کـس بـه فکرآبادکـردن آبگـرم ایـوب
نیسـت؟ آبگرم ایـوب ازآبگـرم فـردوس چیزی
کـم نداردکـه هیـچ در آن جـا یـک زیارتـگاه هم
وجود دارد وفقط همت مسـئوالن را کم دارد.
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افتضاحجدید«منوتو»ومقایسهجاناسنو با رامبدجوان!
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ویدئویی از صحبت های عجیب مهمان برنامه
«دعوت» که از شبکه یک پخش شده بود در فضای
مجازی بسیار دست به دست شد .مهمان برنامه
گفت« :به خواستگارم نگاه نکردم چون نامحرم
بود و اگر پدرم ظاهر طرف را نمیپسندید من هم
قبول نمیکردم ».که تعجب حجت االسالم برمایی
مجری بخش کالس درس زندگی این برنامه را نیز
به همراه داشت .کاربری نوشت «:به نظر من حق با
خانمه است چون صحبت و نگاه به نامحرم درست
نیست و از کجا معلوم همه خواستگارها ،آدمهای
درستی باشند ».کاربر دیگری نوشت« :اگه این
خانم این دیدگاه رو داشته االن چطور در کوچه و
بازار می گرده و توی برنامه حاضر شده» کاربری
هم نوشت« :این آدما که توی دین نظر میدن اگه
مریض بشن به دکتر مراجعه می کنن در حالی که
برای دین هم باید به متخصص دین رجوع کرد».

افتضاح جدید «من و تو»

بازيگران سريال تاج و تخت در مترو

شبکه ماهوارهای «من و تو» که از حامیان تحریمهای
آمریکا علیه کشورمان است ،اظهارات کارشناس
برنامهاش بر ضد ترامپ را طاقت نیاورد .مجری این
شبکه وقتی دید کارشناس برنامه در پاسخ به سوالی
درباره تحریمهای آمریکا علیه صنایع فلزات ایران در
جهت محکومیت سیاستهای ترامپ صحبت میکند
در حالی که کارشناس فقط  20ثانیه صحبت کرده بود
به بهانه نبود وقت اظهارات کارشناس برنامه را قطع
کرد .کاربری نوشت« :حیف کارشناسها که وقتشون
رو برای شبکه های الکی می گذارند و اجازه می دهند
با هاشون چنین رفتاری بشه ».کاربر دیگری نوشت:
«واقعا ً حقیقت واسه اونا خیلی تلخه ».کاربری هم
نوشت« :حتی حرف درست و راست از یک مخالف نظام
ایران را هم تحمل نمی کنید .منصور که از خودتون
است چرا حرفش را قطع کردید؟»

تصاویری از بازیگران سریال پرطرفدار تاج و تخت در
مترو در فضای مجازی دست به دست شد که مردم
به آن ها واکنش خاصی نشان نمی دادند و مثل بقیه
مردم با آنها رفتار می کردند .کاربران این تصاویر و
واکنشهایعادیوطبیعیراباواکنشمردمبهحضور
رامبد جوان در نمایشگاه کتاب و دیگر سلبریتی های
وطنی مقایسه کردند .کاربری نوشت« :مقصر خود
مردم هستن مگه بازیگرها کی هستن خود مردم
بزرگشون می کنن  ».کاربر دیگری نوشت« :نباید از
حق گذشت.تفاوت مردم اونا و ما رو هم ببینین.یه نفر
اطرافشون هست که مزاحمت ایجاد کنه؟ » کاربری
هم نوشت« :االن گلزار ،رامبد جوان یا شهاب حسینی
اگه بخوان سوار مترو بشن باید با لباس های پاره پوره
از مترو خارج شن تازه اگه بتونن از بین اون همه آدم
در بیان .بعد چه انتظاری داریم از سلبریتی ها».
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هرس خانه خراب کن

به نام بانک به کام رئیس شعبه

طالق با لباس عروس

هرس بی موقع درختان در خیابان اردیبهشت
شیراز توسط شهرداری و تخریب النه پرندگانی که
تخم گذاشته بودند ،با واکنش کاربران در فضای
مجازی همراه شد .برخی از کاربران هم مدعی
شدند که محیطزیست استان هم به سختی و بعد از
درگیری لفظی توانسته است از ادامه کار جلوگیری
کند .کاربری نوشت« :فصل هرس درختان اواخر
پاییز و زمستونه نه بهار .اصال معلوم نیست چرا
داشتن االن هرس میکردن ».کاربر دیگری نوشت:
«اگر حداقل ساده ترین چیزهای مربوط به شغلش را
هرکس می دونست اوضاع خیلی بهتر بود ».کاربری
هم نوشت« :شاید شاخه هایی رو بریدن که برای
کابل های برق مزاحمت ایجاد می کرده».

تصویری از یک نامه که رئیس شعبه بانک توسعه
تعاون برای درخواست وام به بانک صادرات نوشته
درفضایمجازیبسیاربازنشرشد.درایننامهرئیس
شعبه می خواهد از محل اعتبار بانک توسعه تعاون در
بانک صادرات به خودش وام بدهند .کاربری نوشت:
«پول مردم رو گذاشتید توی بانک صادرات بعد از
محل اعتبارش وام شخصی چرا می خواین بگیرین اگه
وامی هم تعلق بگیره به صاحبان حساب اون شعبه می
رسه نه رئیس شعبه ».کاربر دیگری نوشت« :باز یک
مرحله پیشرفت داشتیم از این که خودش به خودش
نامه می زد ».کاربری هم نوشت« :در مورد بانک ها،
دستگاه های نظارتی خیلی باید دقیق باشن که جلوی
این سوء استفاده ها گرفته بشه».

تصویری از زوج های رنگین پوستی در فضای مجازی
منتشر شد که در آن زوجین لباس عروسی به تن
داشتند و ادعا شده بود در کشور غنا زو جهایی
که قصد طالق دارند باید در روز دادگاه ،مثل روز
عروسی خود لباس بپوشند .بسیاری از زوجها به
همین دلیل از جدایی منصرف میشوند .هرچند
برخی این ادعا را کذب خواندند اما کاربران به آن
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :توی ایران
اگه اجرا بشه این قانون به دلیل باال بودن هزینه
آرایشگاه و لباس اجاره ای کسی دیگه طالق نمی
گیره ».کاربری هم نوشت« :به نظرم از این روش ها
که به زن و شوهرها روزای خوبشون رو یادآوری کنه
می تونه در کم شدن طالق تاثیرگذار باشه».

