های پراکنده
یادداشت
معصومه پاكروان
ایرباس هواپیما با سقف شیشه ای میسازد
ش��رکت ایرباس با همکاری یک خودروساز ایتالیایی طرحی
از یک کابی��ن هواپیمایی لوکس ارائه کرده که دارای س��قف
شیشهای است.

ظریف :ما ملتی نیستیم
که مثل برخی همسایگان
با یک چشمک غربیها
بلرزیم و با چش��مکی
دیگر برقصیم
 -خیلی مث��ال ظریفی
بود آقای ظریف!

کار زشت چند جوان در
ترساندن مردم
مهدي بذرافکن

محمد کاظمی ،نایب رییس کمیس��یون قضایی و نماینده
مردم مالیر:توجه به مسئله اشتغال اساسیترین نیاز مردم
است
-غیر از مسکن و ارزونی و ترافیک و پاکیزگی هوا و غیره!
معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیسجمهور با اشاره
به دیدار «میرزا آقا» و حسن روحانی « ،گفت :فضای مجازی
«میرزا آقا» و رئیسجمهور را به هم رساند.
-خوبی این هواپیماها اینه که وقتی س��قوط کنی و بمیری هم -قابل توجه عوامل ماه عسل....
کنی داری سقف شیشه ای هواپیما رو می بینی!
فکر می
استعفای مدیران شهرداری و خالی شدن پستها!
-خوبه که داره زمینههای رفع بیکاری فراهم میشه....
غرق شدن یکی از دالیل اصلی مرگ و میر
کودکان در بنگالدش است ،زیرا مردم این
کش��ور معتقدند نجات دادن فردی که در
ترامپ ،پادشاه عربستان را «خردمند» خواند
حال غرق ش��دن است مخالفت با خواست
-احتماالً با خودش مقایسهاش کرده!
خداوند است!
-اگه تصادف کنن یا مریض بشن چی؟ اونام
خواست خداس دیگه!
نماینده مردم ارومیه در مجلس:
مدیرعامل فوالد مبارکه حقوق
پایه  ۳۶میلیون توماني دارد!،
بیشتر از  200هوادار یوونتوس از ترس بمب زخمی شدند
هواداران تیم فوتبال یوونتوس از ترس بمبی که منفجر نش��د ،-خیلی خیلی خیلی مبارکه....
ما هم جنسمون از فوالده که با
فرار کردند و شماری بر اثر ازدحام زخمی شدند.
این اندازه حقوق دوووم میاریم
اگه منفجر میشد میزان خسارت کمتر بود احتماالً!بازگشت زائران سرگردان ایرانی عتبات به مشهد
تعدادی از زائران ایرانی عتبات عالیات که هفته گذش���ته به دلیل
متواری شدن رئیس کاروانشان در عراق سرگردان شده بودند صبح
امروز به مشهد بازگشتند
-بارک اهلل شعبون کدخدا بارک اهلل  /بارکاهلل مردناقال
اهلل
بارک
فرمانداری زاهدان در اقدام��ی عجیب فراموش کرد که نام
یکی از کاندیداهای پنجمین دوره ش��ورای اس�لامی شهر
اسکناس جدید  ۱۰هزار ریالی سبز شد
زاهدان را که هزینه زیادی ه��م برای تبلیغات کرده بود در
بانک مرکزی از اسکناس جدید  ۱۰هزار ریالی که به رنگ سبز و لیست کاندیداها قرار بدهد.
با طراحی جدید تولید
تر در دنیا کسی
-آیا فکر می کنید از این کاندیدا بدشانس

شده است ،رونمایی
پیدا بشه!؟
کرد
رئیس نهاد حقوق بش��ر اروپا در سفر به شیراز گفت :سالها
به قول شاعررنگهاقبل وارد ایران ش��دم و دانس��تم که حقوق بشر از ایران و
از یاد دنیا می روند اما
شیراز ،پایتخت تمدن دنیا ،شکل گرفته است.
بی پولیهای ما را دنیا
 -هنوز جاهای دیگه کشور ما رو نرقتی ببینی
همیشه به یاد خواهد داشت!
قبضهای یک میلیونی در سیستان و بلوچستان!
شهریاری نماینده مردم زاهدان:با توجه به گرمای زیاد ،قبضهای
برق مردم با مبالغی در حدود ی��ک میلیون تومان میآید که
درآمد ماهیانه بس��یاری از ساکنان این واحدهای مسکونی در
حدود  3۰۰هزار تومان هم نیست..
های خدا اگه پماد سوختگی برن بگیرن بزنن رو
-یعنی این بنده
سوختگیشون بهتر از اینه که کولر روشن کنن!فکر کنم زاهدان
تنها جائیه که خود باباها هم کولرو روشن میکنن!

همسر سناتور برنی سندرز
می گوی��د جه��ان باید از
انتخابات ایران درس بگیرد
-این��ا اگه قرار ب��ود از ما
درس بگیرن ک��ه حاال باید
دکتراشونم گرفته بودن!

تا قبل از حوادث تروریس���تی حرم امام
راحل و مجلس شورای اسالمی حتی اگر
خوفناک تری���ن انفجارها در تهران یا هر
جای ایران رخ می داد کسی به آن صورت
ترس و واهمه ای نداش���ت؛ این جمله
تعجب ندارد زیرا در چنین شرایطی مردم
گمان می کردند در بخشی از شهر آتش
سوزی یا انفجار غیر عمدی بر اثر مواردی
چون :انفجار کپسول گاز یا پمپ بنزین
یا بمب های سهمگین دست سازی شده
مورد استفاده در چهارشنبه سوری ها یا
نهایتا مانند پالس���کو بر اثر سهل انگاری
عامل انسانی روی داده اما پس از حوادث
تروریستی تهران طبیعی است که مردم
به موارد ذکر شده حساس تر شده اند.
نمونه اش حادثه حرم عبدالعظیم حسنی
چند ش���ب پیش بود که پرتاب و انفجار
یک ترقه دست س���از توسط یک جوان
باعث آزار و اذیت مردم شد به نحوی که
برخی از حاضرین در مراسم شب قدر به
تصور انفجار تروریس���تی سراسیمه این
مکان مقدس را ترک کردند.
یا مثال در خیابان شریعتی تهران نیز چند
جوان با آگاهی از فضای حساس امنیتی
ناشی از حمالت تروریستی داعش و ترس
مردم از این حادثه ها به خیال خود برای
تفریح و س���رگرمی در حالی که سوار بر
خودرو بودند ترقه ای را در میان جمعیت
گس���ترده حاضر در این خیابان پرتاب
کردند که این کار نیز با ترس بسیاری از
مردم همراه شد.
س���وال اینجاس���ت در چنین وضعیت
حساس���ی آیا کار این اف���راد کمک به
تروریستهای داعش نیست؟
دو حادثه شب بیست و یکم قدر در حرم
عبدالعظیم حس���نی و خیابان شریعتی
تهران با توج���ه به تعداد زیاد جمعیت و
ایجاد رعب و وحش���ت بین آنان خدای
ناکرده می توانس���ت حتی تلفات انسانی
داشته باشد؛ تصور کنید تعداد بسیاری
از مردم با ت���رس و دلهره در حال فرار و
خروج از آن محل آن هم در آن ساعات
شب هستند؛در صورت چنین احتمالی
داد؟
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