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دولت فرومانده بازی
آمریکا و مذاکره با طالبان
پدیده دولت ضعیف یا شکننده به دولتی اشاره
میکند که بر اثر فعال شدن طیفی از عوامل
داخلی و خارجی در جریان اعمال حق انحصاری
مالکیت خویش با موانع و مشکالت خاص مواجه
وبر اثراین وضعیت برای تأمین نیازهایاولیه خود
به نوعی به ناتوانی و ضعف مفرط دچار شده است.
نتیجه منطقی این شرایط بروز نوعی وابستگی
برای ادامه بقاست .دولت افغانستان نیز پس از
سقوط حکومت طالبان و اشغال این کشور توسط
نیروهای خارجی به ویژه آمریکاییها با طیفی از
مشکالت جدی روبه رو و برای ادامه بقا به شدت
به واشنگتن وابسته شده است.
منازعات داخلی ،وضعیت قوم ،قبیله و روابط
شــخــصــی ،الــگــوهــای چــنــدوجــهــی اق ــت ــدار،
چالشهای بــرگــزاری انتخابات در کشوری
چندقومی ،حضور جنگساالران متعدد و موارد
متعدد دیگر از جمله مسائلی اســت که باعث
شده افغانستان پس از اجالس ُبن با شکست در
استراتژی کالن دولت  -ملت سازی آمریکا با
دولتی فرومانده روبه رو باشد .اگرچه آمریکا در
صحنه داخلی افغانستان به دنبال شکلدهی
به یک دولــت– ملت مــدرن هم سو و همگرا با
ارزشهای آمریکایی است اما همزمان در صحنه
منطقهای و بینالمللی اهــداف مد نظر خود
را دنبال میکند و بــرای رسیدن به اهــداف و
منافع خود سرزمین ژئواستراتژیک افغانستان را
مناسب میداند.
دولتهای مختلف آمریکا از بوش پسر تا اوباما و
دونالد ترامپ با استفاده از این موقعیت همواره
اهــداف خــود را در منطقه ما دنبال کرد هاند.
بررسی عملکرد و راهبرد امنیت ملی دونالد
ترامپ نشان میدهد که او در این راهبرد نگاه
ویـــژهای بــه کشورهای ایـــران ،روســیــه ،چین،
پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی دارد،
بنابراین افغانستان میتواند بهترین زمین بازی
برای آمریکا به منظور نیل به اهدافش باشد.
توجه به سند امنیت ملی ترامپ این نکته مهم
را روشن میکند که وی قصد دارد با استفاده از
دولتهای ضعیف و فرومانده در جهان به ویژه
کشورهای حاضر در منطقه آسیا پیشرفتهای

مختلف رقبای اساسی خود از جمله چین ،روسیه
و ایران را با ُکندی مواجه کند ،بنابراین به نظر
میرسد آمریکاییها به این جمعبندی رسیدهاند
که با افزایش افراطگرایی مجدد در افغانستان
و نــاامـنســازی مــرزهــای قــدرتهــای همجوار
این کشور تا حد زیــادی میتوانند نیروی این
قدر تها را معطوف به دفــع ایــن بال کنند و از
ادامه پیشرفت باز دارند .این فرض شاید در نگاه
نخست با مذاکره آمریکا و طالبان که به نوعی علیه
دولت فعلی کابل تلقی می شود ،در تضاد باشد
اما واقعیت این است که واشنگتن در پس پرده
مذاکره با طالبان که چند دور آن برگزار و همین
دیروز نیز دور جدید آن در قطر آغاز شد ،پروژه
خطرناک دیگری را پیش می برد.
آمریکا در چند دور مذاکرات سعی داشت گروه
طالبان را قانع کند که با استفاده از امکانات مالی
و تسلیحاتی واشنگتن علیه کشورها و قدرتهای
همسایه افغانستان وارد عمل شود اما آن چه
از رفتار طالبان بــروز کــرده ،دوری از مواضع و
سیاستهای آمریکا بوده است.
واشنگتن پس از ناامیدی از همکاری با طالبان
از یک سو و شکست داعش در عراق و سوریه از
سوی دیگر به این نتیجه رسید که با انتقال اعضا
و فرماندهان این گروه تروریستی از کشورهای
عربی به افغانستان میتواند از این ظرفیت بالقوه
برای ناامنسازی مرزهای کشورهای ایران ،چین
و روسیه بهرهبرداری کند.نکته قابل توجه این
است که داعش افغانستان هدف مبارزات خود را
گروه طالبان و برخی کشورهای منطقه از جمله
ایران ،روسیه و چین قرار داده است.
با این وضعیت چرا آمریکا همچنان به مذاکره با
طالبانادامهمیدهد؟بهنظرمیرسدآمریکاییها
بامطالعهدقیقجامعهشناسیوتبارشناسیاقوامو
مذاهب در افغانستان به این جمعبندی رسیدهاند
کهاگرگروههایجهادیرابتوانندبهمذاکرهوصلح
با خود راضی کنند بدنه ناراضی این گروهها که
همان سربازان میدان نبرد هستند به سوی دیگر
گروههایجهادیکوچخواهندکردوناخواستهاین
افراد در پازل تعیین شده از سوی واشنگتن بازی
خواهندکردودرنهایتاینگروههابافروپاشیروبه
روخواهندشد.بااینجمعبندی،آمریکاییهاابتدا
سراغ حکمتیار رفتند و او را به کابل آوردند .پس از
این موضوع شاهد بودیم برخی از بدنه مبارزاتی
و جهادی حزب اسالمی حکمتیار وارد پروسه
سیاسی صلح نشد و خواهان ادامه مبارزه شد .در
خصوص طالبان نیز آمریکاییها تالش دارند با
پیش کشیدن بحث مذاکرات سیاسی و همزمان
استفاده از هجمه رسانهای سنگین در رپرتاژ آن چه
خود از این مذاکرات دنبال می کنند به بدنه میانی
طالبان القا کنند که رهبران آن ها اهداف اساسی
جهاد از جمله مبارزه با آمریکا را ترک کرده و وارد

روند صرف سیاسی شدهاند .همزمان آمریکاییها
با روی کار آوردن گروههای جهادی افراطی مانند
داعش و حمایت مالی گسترده از این گروهها راه را
برای انتقال جنگجویان طالب به گروه تروریستی
داعش هموار می کنند.
اما با این حال به نظر میرسد رهبران طالبان
نیز در طول چند ماه گذشته توانستهاند بازی
خود را در مذاکرات با آمریکاییها انجام دهند
و ضمن نشان دادن توان نظامی و سیاسی خود
تاکنون برگ برندهای را در اختیار واشنگتن قرار
ندادهاند .طالبان همزمان با مذاکره با طالبان به
ایران و روسیه سفر کردند و این نشان از آن دارد
که آن ها در زمین تعریف شده از سوی واشنگتن
بازی نمی کنند.
حــال با توجه به مسائلی که ذکــر شــد ،به نظر
میرسد سه عامل در کنار یکدیگر باعث شده
است تا قدرتهای منطقهای به مذاکرات جدی
با طالبان روی آورند:
 -1وجود دولت ضعیف و فرومانده در افغانستان
با وابستگی کامل به آمریکا
 -2بهر هبرداری آمریکا از دولت افغانستان به
منظور نیل به اهداف منطقهای خود و تضعیف
رقبا
 -3ظهور داعش در افغانستان با کمک مستقیم
آمریکا و مــبــارزه جــدی طالبان بــا ایــن گــروه
تروریستی
به نظر می رسد سه کشور روسیه ،چین و ایران
با توجه به نزدیکی به افغانستان و آسیبپذیری
از شرایط موجود در این کشور ،به این نتیجه
رسید هاند که اکنون گــروه طالبان میتواند
در مبارزه با داعــش و جلوگیری از نفوذ آ نها
به مرزهای داخلی این کشورها موثر باشد .از
سوی دیگر ،دولت افغانستان عالوه بر ناتوانی
در مبارزه با داعش در واقع تصمیمی برای این
کار ندارد زیرا با منافع آمریکا در تضاد خواهد
بود .بنابراین شاهد آن هستیم در طول یکی دو
سال گذشته تال شهای جدی برای مذاکره با
طالبان آغاز شده است .مسکو برای نخستین بار
به صورت رسمی میزبان رهبران سیاسی طالبان
بودو توانست آنها را در کنار دیپلماتهای دیگر
کشورهای حاضر در منطقه سر میز مذاکره
بنشاند .پکن و تهران نیز میزبان گرو ههای
سیاسی طالبان بــوده و نتایج این مذاکرات را
با دولــت افغانستان به اشتراک گذاشتهاند.
بیشک دولت افغانستان و علمای علم روابط
بینالملل ،این حق را بــرای دیگر کشورهای
منطقه قائل میشوند که برخی نگرانیهای
جدی در خصوص آسیبپذیری از سوی خاک
افغانستان داشته باشند و بخواهند با هماهنگی
دولت افغانستان و ارتباط و تماس با گروه طالبان
منافع دو طرف را تأمین کنند.

جهانگیری :اگر نزدیک ترین فرد ما دست اش به بیت المال آلوده شد ،حذفش کنیم
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که یک عده رانت خوار و سودجو ممکن
است خود را قاطی بخش خصوصی یا مدیران دولتی و سوء استفاده کنند،
افزود :وظیفه ما این است که اگر مطلع شدیم حتی نزدیک ترین فرد به ما
دست اش آلوده به بیت المال مسلمین شده است ،حذفش کنیم .به گزارش
شبکه خبر اسحاق جهانگیری در سفر به استان کرمان با اشاره به لزوم مبارزه
با فساد افزود :از روزی که گفته می شود این فرد دست اش به بیت المال
آلوده است ،اگر مسئولی تعلل کند در حذف او ،در این مسائل شریک است.
تا یک زمانی ممکن است این مسئول بگوید اطالع نداشته اما از جایی که
به او اطالع داده شد که باید اصالحاتی انجام گیرد ،اگر نشد معنایش این

است که این مقام باالتر با اطالع ،این مسئول را نگه داشته و خدای ناکرده
مسائل دیگری وجود دارد .جهانگیری در پایان تأکید کرد :باید دامن نظام
جمهوری اسالمی را از فساد پاک کنیم .به گزارش ایلنا ،جهانگیری با تأکید
بر باشکوه برگزار شدن جشن های سالگرد پیروزی انقالب ،ادامه داد :وزارت
خزانهداری آمریکا در تحریمهای جدید علیه ملت ایران بیش از  ۴۰۰نفر
را به کار گرفته و دفتری را به عنوان دفتر مدیریت تحریمهای ایران درتمام
سفارتخانههای این کشور اختصاص داده است ،اگرچه تحریمهای آمریکا
شرایط کشور را قدری سخت و دشوار کرده اما می شود این شرایط سخت را
مدیریت و برنامهریزی کرد.

طرح مشترک اتاق های بازرگانی و اصناف برای توزیع کاالهای اساسی
روسای اتاق های بازرگانی و اصناف با ارسال نامه ای به سران قوا طرحی را ارائه
دادندکهدرقالبآنبتوانتنظیمبازارکاالهایاساسیبرایدهکهایدرآمدی
متوسطوضعیفجامعهرابهشکلموثرتریانجامداد.درماههایگذشته،قیمت
کاالهای اساسی افزایش بی سابقه ای داشته که در کنار ضعف های نظارتی،
دسترسیمردمواقشارمتوسطوپایینبهکاالهایاساسیرادشوارترکردهاست.
برایناساس،روسایاتاقهایبازرگانیواصنافدرنامهایبهسرانقوا،طرحی
رابرایتنظیمبازارکاالهایاساسیبهنحوموثرترپیشنهادکردند.بهگزارشمهر،
دراینطرحبااشارهبهدهکهایدرآمدیمتوسطوضعیفجامعهشاملکارکنان
دولت و نیروهای مسلح ،فرهنگیان ،کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و
خانوادههایتحتپوششسازمانبهزیستیوکمیتهامداد،پیشنهادشدهاست،
بانکمرکزیباهدفتامینارزیوریالیطرح،ماهانهحداقل 800میلیونیورو
برایواردکنندگان،تامینمنابعکند.واردکنندگانشاملمباشرانباسابقهومورد
تاییدمراجعذیربط،اقدامبهوارداتمواداولیهونهادههایموردنیازمیکنندو
از سوی دیگر سازمان های تعاون روستایی ،نهاده های تولید داخل اعم از گندم،
ذرت ،جو و سویا را می خرند و جمع آوری می کنند.در مرحله توزیع مواد اولیه،

واحدهای توزیعی با معرفی اتاق های اصناف و تعاون و تصویب ستادهای تنظیم
بازارملیواستانیبستهبهمحدودهفعالیت،مسئولیتتوزیعمواداولیهوکاالرابه
عهدهخواهندداشت.درادامه،دامداریها،مرغداریها،کشتارگاههاوصنایع
تبدیلیمربوطوواحدهایتولیدیمشمولطرحاعمازکارخانجاتلبنیوصنایع
مربوطوواحدهایفراوریگوشتقرمزوسفیدباتصویبستادتنظیمبازاراستانو
عقدقراردادباسازمانجهادکشاورزیوصنعت،معدنوتجارتاستان،کاالهای
مورد نیاز را تولید و فــراوری خواهند کرد.تعاونی های اسکان ،اسکاد ،اتکا و
فرهنگیاننیزباهمکاریصنوفتوزیعیمربوطاقالمنهاییراتوزیعخواهندکرد.
در این طرح تاکید شده است که کلیه این مراحل بر بستر نرم افزار مکان محور
با محوریت سیم کارت تلفن همراه انجام می شود و وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات مسئولیت تأمین زیرساخت ،هماهنگی با اپراتورهای تلفن همراه و
پشتیبانی فنی و اجرایی را عهده دار خواهد بود.همچنین سازمان حمایت از
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در کلیه مراحل اجرایی مسئولیت قیمت
گذاری ،نظارت بر حسن انجام کار و تسویه حساب های مقطعی و نهایی با هر
کدامازمباشراناعمازمباشرانواردات،تولیدوتوزیعرابهعهدهخواهدداشت.
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جزئیاتبستهشدن زیرگذرحرمرضوی
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صفحه5

عیسی کالنتری ،رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به آسیب فرسایش خاک در کشور و از بین رفتن جنگلهای هیرکانی گفت :شاید بتوانم از مدیریت
دوره خودم در محیط زیست دفاع کنم اما عملکردمان در  ۴۰سال گذشته در حوزه محیط زیست قابل دفاع نیست .ما در بخش های فراوانی از کشور توسعه
یافته ایم که متناسب با سن انقالب بوده است ،مثل بخش بهداشت ،صنایع و خدمات اما تنها بخشی که وضعیت آن بهبود نیافته ،محیط زیست است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• سرزدهلطفاازمدیرادارهکارسوالکنیدمن
که بیکار و متاهلم و از بیمه بیکاری نمی توانم
استفاده کنم 10 ،سال هم سابقه بیمه دارم
حاال چه کنم؟
•• تو این گیرو دار مشکالت همه مسائل حل
شدند اون وقت یه عده افتادند به هم که حقوق
تو دو میلیون است مال من یک میلیون! این
قدر تنگ نظر نباشیم!
•• مگر مسئوالن ادعــا نمی کنند که ایــران
امنیت اش عالی است پس این همه محافظ و
تشریفاتدرموقعحضورشاندرنقاطمختلف
کشور برای چیست ؟
•• چرا در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
ازخودروهای هیبریدی وارداتی آزاد و ارزان
باتسهیالت ارزان قیمت وطــوالنــی مدت
استفاده نمی شود؟
•• کارگرم با بیمه تامین اجتماعی وحقوق یک
میلیون و  400گفتند شنبه  29دی بسته
حمایتی واریز می شه اما خبری نیست.
•• لطفاپیگیریبفرماییدکهچرانزدیکبهیک
ماه است که سایت تامین اجتماعی ،صفحه
فیش حقوقی مستمری بگیران را مسدود
کرده! آیا مستمری بگیر حق دیدن و دانلود
فیش حقوقی ماهانه خود را ندارد.
•• معلومهوزیرطرفدارخودروسازاناست.این
چه اوضاع قیمت گذاری سایپاست .مگه قراره
به جای پراید پرادو و برلیانس به مردم بدهید.
مــردم خرید نکنید .چون این قیمت گذاری
فقط هدفش جیب مردم راخالی کردن است.
خجالت داره برای وزیر صنعت این طرفداری
ازخودروسازها.
•• در مسابقه برنده باش هفته ای که گذشت
آقای گلزار با شوخ طبعی خود همه را خنداند
حتیشرکتکنندهرا!یکمجریتواناوبافهم
وشعورودرعینحالفروتنبهتربینندهراشاد

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

می کنه دمش گرم.
•• چراازدامپزشکانمیخواهیدمالیاتبیش
از حد بگیرید؟پزشک که نیستیم!
•• بــه نظر مــی رســه بــا افــزایــش سهم جرایم
رانندگی دربودجه 98دولت توپ را به زمین
راهنمایی و رانندگی انداخته اســت تابه
هرشکل40هزارمیلیاردتومان راتأمین کند.
•• در پی مطالب گفته شــده رئیس جمهور
دربــاره پیامک ها ،ما به معنای واقعی از این
همه ارسال پیامک های وقت و بی وقت خسته
شدیم و بنا را بر آن گذاشتیم که دیگر قانونی
نیست جلوی این ناهنجاری را بگیرد.
•• ایرانفقطتهراننیستچرادرشهرستانها
عرضه گوشت تنظیم بازار وجود ندارد؟
•• بــرادر جان سهام عدالت و بسته حمایتی
شانسی اســت اگــه مثل من شانس نــداری
خودت را اذیت نکن.
•• همه چیز به انــدازه کافی گــران شده اگه
نرخ جدید بنزین اجرایی شود تورم چند برابر
می شود.
•• ملتازقصابیهاوفروشگاههاسراغگوشت
منجمد را می گیرند اما متاسفانه پیدا نمی
کنند؛ آیا تدبیرآقایان همین است؟
•• این قدر کاالهای معیشتی خانواده ها در
رسانه ها تبلیغ می شود چرا قیمت کاالها
گفته نمی شود؟
•• به خواستگاری می رویم کار رسمی از ما می
خواهند آخر با این وضع دولت ما کار رسمی از
کجا بیاریم؟!
•• واقعا من نمی دونــم بعضی از نماینده ها
ومسئوالن کشور چی توی سرشون می گذره
که تمام تصمیماتی که می گیرند باعث گرانی
می شود .نمونه اش تصمیمات ارزی و مورد
آخری اش تونل های تهران که می خواهند
برایش عوارضی بگذارند.

نمابر05137009129 :

•• آقــای نوبخت از شعار بپرهیزید! ایــن که
منطقه ای را انتخاب کنید و با آن خدم و حشم
بروید که هنر نیست.اگه مردی ،برو مناطق
صعب العبور،سرد و  ...آن هم گمنام و بی
نام و نشان.خدایی نمی شه یه جوری بری تو
جمع،که معلوم نشی؟
•• تا رشوه و پارتی بازی باشه مردم روز خوش
ندارند! در قاچاق دام و سوخت همه رشوه
می گیرند .اگر نه پس چطور این کار قاچاق
انجام میشه؟!
•• حقوقپنجمیلیونیهمدراینشرایطچیزی
نیستکهسردومیلیونو 400وکمتروبیشتر
دعوا می کنید .قدیما می گفتند اول برای
همسایه بخواه تا خدا به خودت هم بده!
•• فقط یک نفره که می تونه هر توهینی رو به
مردم ایران بکنه و هیچ کس هم هیچ کاری
با اون نداشته باشه اون نفر هم کی روش،
سرمربی تیم ملی است!
•• واقعا عجیبه که خودروهای خریداری شده
داخلی به موقع تحویل خریداران نمی شود
و کیفیت ندارد وبی حساب و کتاب افزایش
قیمت داشته است.
•• اخــتــصــاص روزانـــــه یــک لیتربنزین به
هرنفرواقعا براساس چه منطقی سنجیده
شده است؟
•• واقعا عجیب اســت که بعضی ازخــانــم ها
باطالقصوریازتأمیناجتماعیپولدریافت
می کنند آن هم مبلغ سه میلیون،درحالی که
همسرشان باالی سه میلیون حقوق دارد.
•• برادرگرامیسیدجاللفیاضی،مطلبدیدار
باکپرنشینانبسیاربهجاوخواندنیبود.سپاس.
••چرابرای مردی که درشبکه تانگو از سوی
یک زن فریب خورده لفظ عقد موقت استفاده
کردید؟!عقدموقتشرایطیدارهوازاینگونه
روابطنامشروعکامالجداست!





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

اعضای انجمن مخوف و اقتصاد ایران در چالش  10#سال!




1.4 M views

شما هم عضو انجمن مخوف هستید؟
ویدئویی از گروه کبریت در فضای مجازی پخش
شد که در آن از انجمن مخوفی گفت که خیلی از
ما در آن عضویم.این انجمن مخوف که اعضای
آن خودروهای تک سرنشین هستند ،ساالنه
 45هــزار ایرانی را می کشند 1192 ،تن
آالینده تولید می کنند و کلی آلودگی صوتی
و ترافیک در پی دارند .کاربری نوشت« :یکی
از الزامات کم شدن خودروهای تک سرنشین
ایجاد شبکه حمل و نقل عمومی ارزون و البته
در دسترسه که هنوز به نظر نمی رسه درست
ایجاد شده باشه» .کاربر دیگری نوشت« :لذت
خوندن روزنامه وقتی توی تاکسی و اتوبوسی
رو اگه یک بار تجربه کنی دیگه پشت ماشین
نمی شینی که از اون لذت محروم شی».



3.9 M views



2.6 M views

امام جمعه و منبری تاثیرگذار

3.2 M views

آگهی فروش جلیقه نجات هواپیما!

تصاویر حضور امام جمعه شهرستان «بیله
سوار» استان اردبیل در بین جوانان بازتاب
زیــادی در فضای مجازی داشــت .امام جمعه
کــه دعـــوت جــوانــان را بـــرای همراهی در
استخر لبیک گفته بود بعد از شنا ،آن ها را به
ساندویچ مهمان کرد .کاربری نوشت« :به این
میگن امام جمعه خوب .با مردم استخر رفت ،با
مردم شنا کرد،با مردم خندید .با مردم بوده و
هست» .کاربر دیگری نوشت« :در کنار جوانان
بودن و صحبت هاشون رو شنیدن بیشتر از
هر منبری تاثیرگذاره ،ایشاال این منبری های
تاثیرگذار بیشتر بشن».

تصویری از جلیقه نجات هواپیما در سایت
«دیوار» در فضای مجازی بسیار بازنشر شد و
واکنش زیادی در بین کاربران داشت .کاربری
نوشت« :سرقت و خروج چنین وسیله مهمی
از هواپیما میتواند جان یک مسافر را در
شرایط اضطراری به خطر بیندازد» .کاربر
دیگری نوشت« :بی انصافی که این جلیقه
رو از هواپیما پیچوندی ،میدونی االن جون
یک انسان ممکنه در خطر باشه؟» کاربری هم
نوشت« :این که این کار خالف بوده بدیهیه اما
یک سایت فروش اینترنتی چرا چنین آگهی رو
منتشر می کنه؟»





4.2 M views

اقتصادایراندرچالش 10سالقبلوحاال!

این چینی دیدنی !

یکی از جالب ترین تصاویر چالش مقایسه
عکس  10سال قبل و حاالکه در فضای مجازی
هم بازتاب زیادی داشت ،مقایسه قیمت های
 10سال پیش با حاال ست که در آن از دستمزد،
مــرغ ،گوشت ،پراید ،طال ،نــان ،نرخ بیکاری،
جمعیت و ...گفته شده است .کاربری نوشت:
«جالبه دستمزد هفت برابر شده ،قیمت مرغ
هم هفت برابر شده ،پراید چهار برابر شده،
شیر سه برابر شده ،طال 20برابر شده و نون پنج
برابر .فقط طال ناباورانه زیاد شده .دالر هم البته
 10برابر که چون حقوق هفت برابر شده ،شاید
خیلی ناباورانه نباشه ».کاربر دیگری نوشت:
«االن اگه مدیران سایپا این آمار رو ببینن میگن
پراید هنوز جا داره از این گرون تر شه».

ویدئویی از بزرگراهی عظیم و البته چشم نواز
در چین فضای مجازی را پر کرد .در این ویدئو
مناظر زیبایی از این بزرگراه دیده می شود که
در کنار یک کوه احداث شده است .این اتوبان
که  880کیلومتر طول دارد با هزینهای حدود
 65میلیارد دالر تنها در  36ماه ساخته شده و
به بهره برداری رسیده است .کاربری نوشت:
«واقعا باید با این تصور که جنس چینی قالبیه
خداحافظی کرد .این شاهکار مهندسی است».
کاربر دیگری نوشت 65« :میلیارد دالر برای
این بزرگراه هزینه شده یعنی بیشتر از نصف
بودجه عمومی کشورمون تو سال  . »98کاربری
هم نوشت« :بگو بدونیم چه خبر از اتوبان
تهران-شمال؟ چند ساله که تموم نشده؟».

2.9 M views

دلیل عجیب حذف زه پراید!
معاون ارتباطات سایپا در گفت و گو با شبکه
آمــوزش با بیان این که ما تنزل تکنولوژی
نداشتیم! دلیل حذف زه پراید را باز شدن
چسب آن در شهرهای گرمسیر اعــام کرد!
که عصبانیت نیما کرمی مجری برنامه را در پی
داشت .کاربری نوشت« :اگه اینجوریاس برای
مناطق سردسیر بیشتر زه نصب کنید» .کاربر
دیگری نوشت« :من فکر می کردم که می خوان
پول اضافی بگیرن ازمون نگو به فکر ما بودن
که هی نریم تعمیرگاه و چسب بزنیم» .کاربری
هم نوشت« :تنزل تکنولوژی پراید :حذف زه
بغل برای آن که در شهرهای گرم چسب اش باز
می شده ومی افتاده واقعا عالین اینا».

