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قفلگرانیبر واممسکن
مسئله ای که بعد از افزایش نرخ ارز در سال
 97پیش روی دولــت قــرار گرفته ،حفظ و
افزایش قدرت خرید خانوارهایی است که
در دهک های درآمدی متوسط و پایین قرار
دارند .بر همین اساس ،دولت به ارائه بسته
هایحمایتغذاییاقدامکرد.طبقآمارهای
رسمی،خوراکیهاسهم 26درصدیدرسبد
هزینهخانواردارندبنابراینبرنامههایمرتبط
بااینبخشبهمروردرحالاصالحواجراست.
با این حال به نظر می رسد طیف دیگری از
نیاز خانوارها ،یعنی مسکن که سهمی بین
 30تا  40درصد را در بودجه خانوار به خود
اختصاصداده،باغفلتمواجهشدهاست.
قیمت مسکن در سال  ،97با جهش حدود
 100درصــدی مواجه شده است بنابراین
می تــوان گفت ایــن افزایش قیمت ،شوک
سنگینی در سال  98به خانوار دهک های
پایین تر وارد خواهد کرد و بسیاری از آن ها را
بر سکوی پرتاب به سوی حاشیه نشینی قرار
میدهد.جدایازخانوارهایسهدهکفقیر
کهدرسالهایگذشتههمتوانخریدمسکن
نداشتندونیازمندحمایتکاملدولتدراین
زمینههستند،هماکنونچشمطبقهمتوسط،
بهتصمیماتجدیداینوزارتخانهاست.
بــه تــازگــی حسینی مــعــاون وزارت راه،
جدیدترین برنامه های این وزارتخانه را اتمام
 500هــزار مسکن مهر ،اقــدام ملی برای
ساخت  400هــزار مسکن تا پایان دولت،
استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین
مالیتا 70درصدیمسکنوافزایشسرمایه
بانکمسکناعالمکردهاست.
این توضیحات نشان می دهد که متقاضیان
مسکن مهر به رغم بی توجهی های مدیریت
پیشین وزارت راه ،تقریب ًا می توانند نفس
راحــتــی در خصوص خانه دار شــدن خود
بکشند .اما همان گونه که از عبارات فوق نیز
پیداست،سیاستگذارانهیچتصویرروشنی
از آن چه در دیگر حوزه ها می خواهند انجام
دهندارائهنکردهاند.
به ویــژه متقاضیان تسهیالت مسکن یکم
که تا پیش از رشد قیمت ها با توجه به رقم
وام مسکن ،امید به خرید داشتند ،با شوک
قیمتی به وجود آمده ،تقریب ًا می توان گفت
قــدرت خریدشان از بین رفته اســت .طبق
آمارهای ارائه شده ،اکنون نام حدود 360
هــزار متقاضی در صف تسهیالت صندوق
مسکن یکم وجود دارد و مهم ترین دغدغه آن
هاایناستکهدرشرایطکنونیباواموسپرده
خودچهکارمیتوانندبکنند؟
بااینشرایطبهنظرمیرسداکنونهمانگونه
کهاتمامطرحمسکنمهربهدرستیدردستور
کاروزارتراهقرارگرفته،بایدطرحهایدیگر
دولت را نیز در قالب یک بسته ،تعریف کرد
و بــرای به هدف رساندن آن ها ،یک برنامه
زمانی در نظر گرفت .از جمله طرح صندوق
مسکنیکمکهسپردهگذارانآنبااتکابهوعده
دولتبرایتامینبخشعمدههزینهمسکن،
در این طرح وارد شده اند .افرادی که اکنون
سپرده قفل شده آن ها ،حتی کفاف رهن و
اجاره را نیز نمی دهد .بنابراین در این زمینه،
به نظر می رسد گفت وگوی صریح سیاست
گذار با سپرده گذاران و تعیین تکلیف آن ها،
ضرورتدارد.
از سوی دیگر ،در شرایطی که مراجع رسمی،
ازآمارهایمیلیونیمنازلخالیدرکشورخبر
میدهند،انفعالوبیعملیدولتدراعمال
ابزارهای مالیاتی یا هر ابــزار دیگری برای
عرضه بخشی از این منازل به بازار فروش یا
رهنواجارهمسکنآزاردهندهاست.
نکته دیگر نیز چرایی پرهیز دولت از هرگونه
طرح جدید در حــوزه مسکن اســت .شخص
معاون وزیر راه در گفت وگوی اخیر خود ،از
امکان ساخت واحدهای  80متری در مدت
شش روز با استفاده از فناوری های نوین خبر
داده است.پیشتر نیز برخی طرح ها برای
ساختمسکنسبک،ارزانوسریعاالحداث
در کشور ارائه شده است .بنابراین با توجه به
نیاز مبرم بازار مسکن به عرضه و نیز امکان
تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مسکن،
این که چرا به کارگیری مجموعه ای از این
روش ها (به همراه روش های نوین تامین
مالی)موردکمتوجهیقرارمیگیرد،موضوع
دیگریاستکهبرمجموعهابهاماتدرشرایط
اضطراریموجودمیافزاید.

گل محمدی با امضای قراردادی در تیم پدیده شهر خودرو ماندنی شد

یحیی ؛ همچنان پدیده

یحیی گل محمدی با امضای قراردادی در تیم
پدیدهشهرخودروماندنیشد.بهگزارشسایت
رسمی باشگاه فرهنگی ورزشــی پدیده شهر
خــودرو ،پس از برگزاری مذاکرات و جلسات
مختلف بین فــرهــاد حمیداوی و یحیی گل
محمدی ،عصردیروز قــرارداد این سرمربی با
باشگاه پدیده شهر خودرو به مدت دو فصل به
امضارسید.درجلسهایکهدردفترشرکتشهر
خودرودرتهرانبرگزارشد،یحییگلمحمدیبه

عنوانسرمربیاینتیمدرلیگنوزدهمقرارداد
خود را با مالک باشگاه به امضا رساند.طی چند
روز گذشته گل محمدی با پیشنهاد هدایت تیم
ملی امید نیز روبه رو شده بود که این پیشنهاد با
واکنشهایمختلفهوادارانخراسانیهمراه
شدوآنهاخواستارحضورویدرتیمپدیدهشهر
خودرو شده بودند که در نهایت با تصمیم مالک
باشگاه و موافقت گل محمدی  ،این سرمربی در
تیمپدیدهشهرخودروماندنیشد.

رئیس جمهور در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر:

هنرمندان با ابزار هنر ،سرمایه اجتماعی کشور را
تقویت کنند

رئیس جمهور بــا اش ــاره بــه ایــن کــه سرمای ه
اجتماعی قدرتی است که میتواند کشورمان
را از مشکالت برهاند ،اظهار کــرد :از همه
هنرمندان و اصحاب هنر توقع و انتظار داریم
که با ابزار هنر سرمایه اجتماعی کشورمان را
تقویت کنند .به گزارش فارس ،حجت االسالم
حسن روحانی شامگاه شنبه در دیدار صمیمی
با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر گفت :از آغاز
دولت یازدهم با سه مشکل پیچیده و بزرگ
در سه مقطع مختلف روبه رو بودیم که از دو
مشکل عبور کرد هایم و معتقدم با همراهی،
همدلی ،همفکری و همافزایی از سومین
مشکل نیز عبور خواهیم کرد .روحانی با اشاره
به وجــود تحریمهای گسترده جهانی علیه
کشورمان در ابتدای دولت یازدهم و همچنین
مشکالت اقتصادی کشور ،گفت :بزرگ ترین
مشکالت اقتصادی برای بخشهایی از جامعه
است که درآمــد ثابت دارنــد و دولــت باید در
حد توان برای تأمین نیازمند یها و افزایش
حقوق کــارمــنــدان و کــارگــران تــاش کند.
رئیس جمهور ادامــه داد :در آغاز کار دولت
تــورم  40درصــد امــا میزان افزایش ساالنه
حقوق  15درصد بود و نیاز به همسان سازی
و همترازی این دو نرخ بود که دولت در اولین
تصمیم و اقـــدام ،مصوب کــرد بیش از نرخ
تورم به حقوق کارمند و کارگر اضافه شود.
روحــانــی تصریح کــرد :آن چــه امـــروز بــرای

هــمــه حــائــز اهــمــیــت اســـت ،وجـــود فضای
مناسب بــرای کسب و کــار ،تجارت و فضای
امــیــد بــه آیــنــده اســت و از شما هنرمندان
کــه در حــوز ههــای مختلف فعالیت داریــد،
م ـیخــواهــم کــه بــا هنرمندی و خالقیت،
امید را در جامعه بازسازی و تقویت کنید.
رئیس جمهور با تأکید بر ایــن که روزهــای
سختی پــیــش رو داریــــم امـــا بــه رغـــم همه
سختیها به آینده امــیــدوار هستم ،اظهار
کـــرد :بــا وحـــدت و همدلی و بــرنــامـهریــزی
مــیتــوانــیــم از مــشــکــات ع ــب ــور کــنــیــم.
وی با تأکید بر این که در برابر زورگویی دشمن
هیچ گاه تسلیم نخواهیم شد ،گفت :ما اهل
مذاکره و منطق هستیم ،اما ادعــای طرفی
که میگوید ما را به میز مذاکره میکشاند،
واهــــی اســــت .مــا حــاضــر نیستیم چنین
مذاکرهای را حتی اگر همه قدرتهای عالم
پشت به پشت هم بایستند ،انجام دهیم.
روحانی با تأکید بر این که سرمایه اجتماعی
قــدرتــی اس ــت کــه م ـیتــوانــد کــشــورمــان را
از مشکالت بــرهــانــد ،اظــهــار کــرد :از همه
هنرمندان و اصحاب هنر توقع و انتظار داریم
که با ابزار هنر ،سرمایه اجتماعی کشورمان
را تقویت کنند چرا که وجود مشکالت بسیار
نتیجه ضعیف شدن سرمایه اجتماعی است؛
در حالی که دولت ،همان دولت سال  92و
 93است.

رکورد شکنی پتروشیمی خراسان
شیری -رکورد تولید پتروشیمی خراسان در
سال97شکست.مدیرعاملشرکتپتروشیمی
خراسان با بیان این مطلب به خبرنگار ما افزود:
این شرکت با دستيابی به تولید بيش از 621
هزار تن محصول اوره در سال  97رکورد تولید
راجابهجاکردوسندیدیگررابرافتخاراتخود
وصنعتپتروشیمیکشورافزود.
«شفیعی» گفت :میزان تولید این شرکت در
سال قبل از آن  607تن بود و در همان سال
رکورد تولید را در کشور زده بود.وی اظهار کرد:
این مقدار تولید ،حدود  14هزار تن بیشتر از
سال  96و حتی تمام سال های پیش از آن بود
که در تاریخ پتروشیمی بی سابقه اســت.وی
اضافه کــرد :براساس طراحی سایت و تعهد
پتروشیمی ،میزان تولید شرکت 500هزار تن

است که اکنون  121هزار تن بیشتر از میزان
تعیین شده ،تولید داریــم .وی این موفقیت را
نتیجهتالش،اتحادومجموعهاقداماتمدیریتی
مناسب دانست و خاطرنشان کرد :در حالی که
کارسیستمهایپتروشیمیپیچیدهاستوتولید
بهشرایطبستگیداردوممکناستدرحینکار
بامشکالتزیادیمواجهشود،اینمیزانتولید
رادردیسالگذشتهپیشبینیکردهبودیم.
معاونوزیرنفتومدیرعاملشرکتملیصنایع
پتروشیمی ایران طی نامه ای دستیابی به این
افتخاربزرگرابه«حسینشفیعی»مدیرعاملو
همهکارکنانپتروشیمیخراسانتبریکگفت.
«بهزادمحمدی»دستیابیبهاینافتخارشگرف
رانتیجهمدیریتجهادیوتالشتمامهمکاران
اینشرکتدانست.

تشدیدجنگ تجاری آمریکا با شرق و عقب نشینی
از تقابل تعرفه ای با غرب

آمریکاوکاناداموافقتکردندبهمناقشهبازرگانی
خودبرسرتجارتفوالدوآلومینیمخاتمهدهندو
تعرفهگمرکیراحذفکنند.ترامپاعالمکرده
که تعرفههای مشابه بر واردات کاال از مکزیک
نیز برداشته میشود .این توافقات در آمریکای
شمالی در حالی است که ترامپ به تازگی در
اثنای مذاکره با چین ،تعرفه های جدیدی علیه
صــادرات ایــن کشور به آمریکا وضــع و دربــاره
ترکیه نیز توافق نامه تجارت ترجیحی را ملغی
اعالمکرد.
به گــزارش دویچه ولــه ،در حالی که مناقشه
تجاری میان واشنگتن و پکن همچنان ادامه
دارد ،دولـتهــای آمریکا و کــانــادا در بیانیه
مشترکی از توافق بر سر لغو تعرفههای گمرکی
میان دو کشور که چندی پیش اعمال شده بود
خبر دادنــد .به گزارش خبرگزاری رویترز در
این بیانیه که روز جمعه  ۲۸اردیبهشت منتشر
شد اعالم شده که تعرفههای گمرکی ۲۵و۱۰
درصدی بر واردات فوالد و آلومینیم از کانادا
به زودی لغو میشود .گفتنی است حدود یک
سال پیش ترامپ با ادعای تامین امنیت ملی
ایــاالت متحده ،بر واردات فــوالد و فلزات از
کشورهای مختلف از جمله کانادا و مکزیک،
تعرفه وضع کرده بود .این اقدام ادامه اجرای
پیمان بازرگانی میان سه کشور را که در سال

 ۱۹۹۴به امضا رسیده بود با چالش جدی
روبه رو کردو کانادا نیز متقابال تعرفه هایی را
بر محصوالت آمریکایی وضع کردکه با توافق
جدید هر دو طرف به خانه اول بازگشتند و تمام
تعرفه ها را لغو کردند.بسیاری از کارشناسان
اعمال تعرفه ها را موجب افزایش تورم برای
مصرف کننده آمریکایی می دانند.
با این حال جنگ تجاری آمریکا در شرق در
حال تشدید است .درباره چین ،رابرت الیتیزر،
مذاکره کننده ارشد تجاری آمریکا میگوید
دونــالــد ترامپ خواستار تعمیم تعرفههای
گمرکی ویژه بر تمام کاالهای چینی شده که تا
کنون از افزایش تعرفهها و مالیات مستثنا شده
بودند .به گفته او ارزش این کاالها به حدود
 ۳۰۰میلیارد دالر میرسد .رئیسجمهور
آمریکا همچنین از به راه انداختن جنگ تجاری
جدید با اتحادیه اروپا و ژاپن فعال عقب نشسته و
به مدت شش ماه اعمال تعرفه بر واردات خودرو
را به تعویق انداخته است.
آمریکا روز پنج شنبه  ۲۶اردیبهشت تجارت
ترجیحی با ترکیه را که براساس آن برخی از
کاالهای آن کشور بدون تعرفه گمرکی وارد
آمریکا می شوند ،لغو کــرده بــود و همزمان
تعرفه فوالد ترکیه را کاهش داد اما همچنان
در سطح بسیار باالی  ۲۵درصد اعالم کرد.
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ال ْب َر ِارَ ،
خدایا مرا در این ماه از آلودگی ها و ناپاکی ها پاک کن ،و بر شدنی های مورد تقدیرت شکیبایم گردان ،و به پرهیزگاری و همنشینی با نیکان
توفیقم ده ،به یاری ات ای نور چشم درماندگان.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آقاییکهداریارزاقعمومیمردمبیگناهرادر
ماهمبارکرمضاناحتکاروگرانفروشیمیکنی،
بترسازعذابخدا،ازسیلیکهدیدیهمهرابردو
اینیعنیعذابالهی.ماهخوبیاستبرایتوبه...
•• کمرمانزیربارگرانیشکست.توروخدانظارت
کنید به خصوص داخــل روستاها هر کسی به
هرقیمتی که دلش می خــواد ،کاالهاش رو می
فروشه.بهداددلمابرسید.
•• چراحقوق وافزایش حقوق ،بین تک حقوق
بگیران و زن و شوهر کارمند یکی است؟ در این
زمینه تجدیدنظر شود تا فاصله طبقاتی کم شود و
جوانانبیشتریبتوانندشاغلشوند.
•• دزدیدرروزروشنیعنیاینکهششسالپیش
 20هزار سهم از بانک قوامین خریدم .بماند که
چندسالاستسودیندادندحاالبعدازاینهمه
سال به خاطر تجمیع بانک ها میگن باید سهامت
روبهقیمتپایینترواگذارکنی.توسایتشونهم
بایداولتعهدبدیکههیچگونهاعتراضینداریتا
پولروبهحسابواریزکنند.دستگاهقضاخواهش
میکنمبهاینموضوعورودکن.
•• بندهبنگاهدارماماهرگزمبلغاجارهراتعییننمی
کنیم مالک خودش قیمت میده .من تا حاال گفتم
اجارهزیادهامادرجوابمیگنبهشماچهمربوط!
•• بسیارمتاسفم برای آن شله و حلیم فروشی که
کیلویی 12تا15هزارتومانازمردمپولمیگیره
و با بی انصافی از ضایعات مرغ استفاده می کنه و
فکرمیکنهسرمردمروکالهگذاشته.
•• واقعا برای صدا وسیما متاسفم که فیلم های
خودشروتویبازپخشهمسانسورمیکنه!
•• معلمهابیشتریندرآمدرادرمیانبقیهکارکنان
دولت می خواهند ،برای این که ادعا می کنند
درگیری فکری شان مانع آموزش کافی به دانش
آمــوزان می شــود .یــاد بنزین افتادم که به علت
ارزانــی ،به خارج کشور قاچاق می شود! طفلک
بقیه کارمندان دولت 30 ،روز در سال مرخصی،

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

چندرغازحقوق،اماعجبفکرراحتیدارند!
•• چرابودجهسازماندامپزشکیاینقدرکماست
وحقدامپزشکانضایعمیشود؟!
•• بی توجهی مسئوالن امورمساجد به نظرات و
پیشنهادهاینمازگزاراندرانتخابامامجماعت،
موجب خلوت شدن مساجد و کوتاه شدن صف
جماعت می شود! امیداست مورد توجه آقایان
قرارگیرد.
•• چقدر پیش خانواده مان خجالت بکشیم؟ به
خدا20روزاستکهبچههایمسوءتغذیهگرفتند.
آبــروداری تاکی؟ پیش چه کسی و کجا درددل
کنم؟
•• خراسان ورزشی عزیز از رمز موفقیت برانکو و
پرسپولیسدوچیزرافراموشکردیآنهمداوری
وفدراسیون!
•• منیککارگرمتاهلهستمومستاجر.بااضافه
شــدن حقوق از فــروردیــن کارفرما اعــام کرده
افزایش حقوق نمی دهد هرکسی با حقوق سال
گذشته دوست داره کار کنه واال تسویه حساب
کنه! واقعا چــرا کسی از حق کارگر دفــاع نمی
کنه؟ باحقوق سال گذشته تا نیمه ماه هم پولمون
نمیرسه.
•• چند سال پیش طالهای خانمم رو فروختم و
با اون سهام بانک قوامین خریدم .تو این سال ها
دریغ از سود سهام.بهشون گفتم چرا چند ساله
سود نمی دید؟ میگن چون سود نکردیم.پس چرا
به سپرده گذارها سود می دادیــد؟ آن هم باالی
20درصد.
•• لطفا اسنپ وتــپ سی رو جمع کنید .با این
ترافیک و هزینه های باالی استهالک همه می
خوان با نرخ اسنپ رفت و آمد کنند .در صورتی که
واقعا صرف نمی کنه .این تاکسی های اینترنتی
همه مسافرها رو هم جمع کردند .خب بقیه چه
کارکنند؟!
•• کاش روزنامه خراسان یک گزارش کامل از

نمابر05137009129 :

رهنواجارههایسرسامآوروغیرواقعیتهیهکند
کهافرادیبدونهیچترسواسترسبههرقیمتی
کهمیخواهندامالکشانراقیمتگذاریمی
کنند بلکه مسئولی ،این مشکل رو به چشم یک
مشکل اساسی بــرای قشر مــردم اجــاره نشین
ببیندوچارهایبیندیشد.ازماکهبرایخودمان
کاری ساخته نیست مگر گزارشگران و رسانه ها
اینمسائلرومطرحکنندتاشایدمشکالتمردم
کمترشود.
خراسان:مخاطبگرامیضمنتشکرازپیشنهاد
شما به استحضار می رساند روزنامه خراسان در
تاریخ چهارشنبه 25اردیبهشت ماه گزارشی در
این زمینه با عنوان «نقره داغ اجــاره نشین ها»
منتشر کرده است .شما می توانید این مطلب را
درآرشیوروزنامهخراسانرضویدرتاریخمذکور
بخوانید.
•• شرکت آســان موتور بعداز گذشت۲۱ماه از
قــرارداد تحویل خــودرو و دریافت ۶۵۰میلیون
ریالوجهاضافیتقاضای۲۵۸میلیونریالاضافه
ترکردهاست.هیچنظارتیدراینکشورنیست.
•• بیشترینآلودگیهوایمشهدمربوطبهنیروگاه
برق طوس است؛ صبح و شب دستگاه ها روشنه
ببینیدچهآلودگیبهخوردمردممیده.
•• سازمانتأمیناجتماعیبهآنوعدههاییکهبه
مستمریبگیرانداد،عملنکردوازطرفینهتنها
مابهالتفاوتحقوقفروردینماهراپرداختنکردند
بلکهوعدهتوخالیبهبازنشستگاندادند.
•• خدا عاقبت همه رو به خیر کنه .کار به جایی
رسیده که نانوایی لواش دولتی محله مون نان
هاییراکهکمیسوختهیاکنارشخمیرهبهدست
مردممیدهدونانخوبرابهمشتریخصوصی.
چندین بار این کار را دیدم .به خدا این کار درست
نیست بترسید از خدای باال سرتون .فقط یادتون
باشه که خــدا از حق خــودش می گــذره ولــی از
حقالناسهرگز!





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

پورشهسوارطلبکار،بزنبزندخترانفوتبالیستواکستنشنمویدماغ!




2.4 M views

احترامبهحیاتوحشازمیاندوآبتانیوجرسی
خبر انتقال زمین تمرین فوتبال باشگاهی در
نیوجرسی آمریکا به دلیل تخم گذاری پرنده در
زمین چمن اصلی در حالی در فضای مجازی پخش
شد که چند روز پیش اتفاق مشابهی در زمین چمن
فوتبال یکی از دانشگاه های میاندوآب رخ داده و
مسئوالن این دانشگاه برای مواظبت از این پرنده
و برای فرهنگ سازی در زمینه اهمیت حفاظت از
محیط زیست استفاده از این چمن را تا زمان تبدیل
شدنتخمها بهجوجهممنوعکردهبودندامابازتاب
زیادی در فضای مجازی نداشت .کاربران که این
مقایسهرادیدهبودندبهاینتبعیضواکنشنشان
دادند .کاربری نوشت« :چرا خبرهای خوبی که در
کشورمون اتفاق می افته نمی بینیم و همون اتفاق
در کشورهای خارجی رو به به و چه چه می کنیم».



3.9 M views

4.2 M views

پورشه سوار طلبکار

بزن بزن دختران فوتبالیست!

تصادف وحشتناک یک پورشه با پراید در اصفهان
بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته
است .زمان کورس دو خــودروی پورشه ،یکی از
پورشهها با یک دستگاه پراید برخورد می کند که
به مرگ راننده آن منجر میشود .نکته قابلتامل در
این حادثه این است که راکب یکی از پورشهها که به
نظر فرزند صاحب هر دو خودرو بوده به طرز بسیار
عجیبیعربدهکشانازخسارتواردشدهبهخودروی
میلیاردی خود شکایت میکند و درباره راننده پراید
که در این حادثه کشته شده است میگوید« :عیبی
نداره دیه اش رو پرداخت میکنیم ».در ویدئو هایی
که از دختر مالک پورشه در فضای مجازی پخش شده
او دایم در حال جیغ کشیدن است و میگوید« :چرا
نمی ذارید سوار ماشینم بشم ماشین مال بابامه،
می دونین قیمتش چقدره؟»

ی بازیکنان تیم فوتبال
تصاویر و ویدئویی از درگیر 
بانوان شهرداری سیرجان و ذوب آهن اصفهان
منتشر شد که در آن بازیکنان دو تیم با هم درگیر
شدند و بــازی را به خشونت کشیدند .یکی از
عجیبترین تصاویر عکس بازیکنی است که در
حال مشت زدن به سر بازیکن ذوب آهن اصفهان
است .ضربهای که گویا بازیکن ذوب آهن را راهی
بیمارستانمیکندتاتحتمعالجهقرارگیرد.کاربران
هم به این درگیری واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :بروز رفتارهای زشت و خشونت آمیز در
فوتبال بانوان قطعا ً جز دوری و دلزدگی از ورزش
برای دخترای نوجوون ،چیزی در پی نداره ».کاربر
دیگری نوشت « :این جوری که داریم پیش می ریم
باید جلوی ورود پسرها به ورزشگاه رو بگیرن ».
کاربریهمنوشت«:خواهرایعزیزشمادیگهچرا؟!»






2.3 M views

موی دماغ مد شد!
این روزهــا در شبکه های اجتماعی شاهد مد
جدیدی هستیم که شامل اکستنشن و بلند کردن
موی بینی است .یعنی برای این مد فرد باید موهای
بینی خود را آن قدر بلند کند تا از بینی او کامال
بیرون بزند .در این بین کاربران هم به این موضوع
واکنش نشان دادند .بعضی از آن ها این مد را از
مسخره ترین مدهای زیبایی امروزی دانستند و
عده ای هم این موضوع را یک شوخی و طنز قلمداد
کردند .کاربری نوشت« :قدیم موی دماغ کسی
شدن کنایه از مزاحمت بود ولی این مد ضرب
المثل هامون رو هم بی اعتبار می کنه ».کاربر
دیگری نوشت« :پدر بزرگ خدا بيامرز من چقد
جلوتر از اين ها بوده ،دارم به معني گلچين روزگار
عجب خوش سليقه است ،پي مي برم!»

2.1 M views

سیل زده های خوزستان همچنان در چادر!
ویدئویی از وضعیت کنونی سیل زده های منطقه
خسرج در فضای مجازی دست به دست شد که
عده ای از هموطنان خوزستانی مان را که هنوز
توی چادر در جنگل زندگی میکنند نشان می دهد.
کاربری که از ساکنان جنوب و درگیر با سیالب
بوده نوشت« :برای این که از این وضعیت در
بیاییم جلوی 100تا مسئول زانو زدیم ولی یه عده
فقط اومدن عکس گرفتن و رفتن ».کاربر دیگری
نوشت« :باید مسئوالن برای بهبود اوضاع سیل
زده ها جهادی عمل کنند نه این که شعار بدن :این
قدر خوب عمل کردیم که صلیب سرخ تذکر داده
چرا از استانداردها بهترید».

1.9 M views

صف جیپ ها به احترام یک دانش آموز
عکسی از صف طوالنی جیپ ها در ایالت کلرادو در
فضای مجازی منتشر شد که در شرحش آمده بود:
«در ایالت کلرادو  ،در یک مدرسه تیراندازی شده و
چند نفری فوت کردند! پسری اون جا بوده که زمانی
که تیرانداز می خواسته از بغلش رد بشه و بره به
سمت بچهها برای شلیک بهش پشت پا زده و بچهها
از فرصت استفاده و فرار کردند اما تیرانداز بلند
شده و خود پسرهرو کشته! چون این پسر عاشق
جیپ بوده ،صاحبان جیپ در ایالت کلرادو برای ادای
احترامدمدرخونهاینپسرصفکشیدند».کاربری
نوشت« :به جای این که با جیپ تو صف وایسن بهتره
بهاستفادهآزادازسالحدرکشورشوناعتراضکنن
تا جلوی کشته شدن بچه های بیشتر رو بگیرن».

