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ماشه نفتی

هنگامی کــه اســامــی و شــمــاره نفتکشهای
منهدمشده اماراتی به تفکیک منتشر شد ،برای
اماراتی ها چــاره ای نبود جز آن که گام به گام
انفجارهای پیاپی در فجیره تاریخیترین بندر
شیخ نشین امارات و«عروس پایانه های نفتی»
ایــن کشوررا تایید کنند.هرچندتاکنون هیچ
کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته
است و امارات نیز با سانسور خبری شدید از درز
اطالعات بیشتر از چند و چون ماجرا از جمله
مکاندقیقحمله،نوعحمله،خساراتواردشده
مالی و جانی و  ...جلوگیری میکند .یادداشت
حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسشهاست
که این حادثه ممکن است توسط چه کسانی و
با چه انگیزههایی روی داده باشد و چه تبعات
احتمالی در تحوالت آینده منطق ه و حتی جهانی
بهجاخواهدگذاشت؟واقعیتایناستکهدرباره
عامالن حادثه انفجار در بندر فجیره چندین و
چند سناریومحتملاست.ازیکطرفاختالفات
بیناماراتوسلطنتعمانباعثطرحاینسؤال
میشود که آیا هدف حمله فشار وارد کردن به
دولت عمان است یا خیر؟ از طرف دیگر اختالف
بینخودامارتیهابادولتاتحادیهـیعنیابوظبیـ
هم سواالتی را ایجاد میکند .چه بسا دزدهای
دریاییسومالیایینیز دستیدراینماجرادارند
و ...به هرحال سناریوهای متعددی می توان
نام برد امابه نظر میرسد سه گروه اصلی پشت
پــرده این ماجرا می توانند باشند-1:آمریکا و
متحدانش بــرای اینکه امــارات و عربستان را

علیه ایران ،بیشتر از قبل تهییج و تشجیع کنند،
دست به چنین اقدامی زدهانــد و میکوشند تا
ایران و متحدان منطقهایاش را طراح و عامل
این عملیات معرفی کنند« .عبدالباری عطوان»
تحلیلگربرجستهعربمینویسد«:ممکناست
کهانفجارهایفجیرهتوسط«هست ههایخفتهای
درمنطقهیانیروهایاسرائیلیانجامشدهکهمی
جفارسماهیبگیرند
لآلودخلی 
خواهندازآبگ 
وآغازدرگیریهاینظامیراباعثشوند».حتی
در همین زمینه ،چند روز قبل از حادثه ،اداره
دریانوردی آمریکا هشدار داده بود شاید ایران
کشتی های تجاری آمریکا ،از جمله نفتکش ها
را هدف قرار دهد-2 ».امــارات و عربستان خود
در این ماجرا نقشآفرینی کردهاند تا با مقصر
جلوه دادن ایران ،زمین ه تشدید خصومتورزی
آمریکا علیه ایران را فراهم کرده باشند .در این
سناریو ،امــارات و عربستان با خودزنی ،در پی
فشار بینالمللی بر ایــران بــرای تامین امنیت
بیشتر انتقال انــرژی بهخصوص از تنگه هرمز
هستند .به باور برخی وقتی عربستان تاکید می
کند که یکی از نفتکش های آسیب دیــده اش
در حال سفر به آمریکا بود ،این نشان دهنده آن
است که عربستان قصد دارد ادعــای حمله به
نفتکشها در آب های خلیج فارس را به منافع
آمریکاارتباطدهدوپایواشنگتنرابهاینماجرا
باز کند .خبردعوت امارات از یک تیم آمریکایی
برای بررسی علل این حادثه نیز بر این شائبه می
افزاید-3.گروههایمقاومتمتحدایران،دست
به چنین عملیاتی زدهاند تا این پیام جدی را به
طرفمقابلتفهیمکنندکه تداومجنایتریاض-
ابوظبی در این کشورها و همراهی با تحریمهای
آمریکاعلیهتهران،بدونهزینهنخواهدبود.البته
آمریکا نیز مخاطب این عملیات است تا به قدرت
نامتقارن ایــران برای ناامنسازی منطقه – در
صورت نبود امنیت برای خود -پی ببرد .با وجود
این ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره

بهتاثیرمنفیاینحوادثبرسالمتکشتیرانیو
امنیتعبورومروردریاییدربارههرگونهدسیسه
از سوی بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت
درمنطقههشداردادوخواهانروشنشدنابعاد
دقیق این حادثه شد .اما فارغ از این که چه کسی
در این حمالت نقش داشته و چه انگیزه هایی در
پس آن نهفته است ،این حادثه نقطه عطفی در
تحوالت اقتصادی،سیاسی ،امنیتی و حقوقی
محیطبینالمللیحوزهخلیجفارسخواهدبود.
نقطهعطفیکهعمالچشماندازتحوالتاحتمالی
دراینمنطقهرادرصورتبروزتنشجدیوحتی
درگیری تا حد زیادی ترسیم کرد .به عبارتی آن
چه در ماجرای هدف قرارگرفتن و انفجار چند
نفتکش در بندر فجیره امارات خود را نشان داد،
در دونکته اساسی نهفته است .اول این که هر
گونه تنش و درگیری در منطقه خلیج فارس و
تنگههرمز بهعنوانآبراهعبورحدود 30درصد
نفتمصرفیجهانبهسرعتبهتمامنقاطمنطقه
و حتی بازارهای جهانی تسری خواهد یافت و
تاثیرات مخرب خود را نشان خواهد داد و نمی
توان انتظار داشت تبعات درگیری یا حادثه در
گوشه ای از خلیج فارس به همان گوشه منحصر
بماند.
نکته دوم که شاید مهم تر باشد این که این اتفاق
نشاندادامروزخلیجفارستنهاتنگههرمزنیست
که به دالیل متعدد بین المللی و حقوقی بستن
یا ناامن کــردن آن هزینه زیــادی داشته باشد یا
بتوان با احداث خط لوله ومسیر فرعی آن را دور
زد بلکه تنش در هر گوشه ای از این پهنه آبی به
سرعت قابل تسری به کل منطقه است .این یعنی
پیامی روشن به خصوص به امارات وعربستان و
متحدانومشتریاننفتیآنهاکهنبایدبهبازبودن
آغوش بنادر نفتی دلخوش باشند ،چرا که حادثه
فجیره نشان داد چقدر شریان حیات انبارداران
نفتی خلیج فارس به مویی بند است و کسی برگ
برندهراداردکهبتواندماشهنفتیرابچکاند.

واکنشهابهسرمقاله«بازیبزدلوآیندهراهبردجدیدهستهای»وپاسخمدیرمسئولخراسان
مخاطبان خــراســان در واکــنــش بــه سرمقاله
مدیرمسئول روزنامه خراسان با عنوان «بازی
بزدلوآیندهراهبردجدیدهستهای»پیامکهایی
ارسالکردندکهمتنآنهابههمراهتوضیحمدیر
مسئولخراسانبهاینشرحاست:
پیامک :اجــرای بازی بزدل زمانی جواب می
دهدکهدو رانندهخودروهاییدریکحدواندازه
داشتهباشندنهاینکهیکطرفتریلی 18چرخ
وطرفمقابلدوچرخهداشتهباشد.آقایاحدیان
اجرایاینبازیچیزیجزمرگونابودیندارد.
دستازتندرویبردارید.
توضیح:ازاثباتایننکتهمیگذریمکه نهایران
دوچرخه است و نه آمریکا تریلی 18چرخ و حتی
با فرض شما باید توجه کرد که در بازی بزدل قرار
نیستهردوطرفبهیکاندازههزینهدهند.فقط
کافی است هزینه ای که برای هر طرف ایجاد
می شود به اندازه ای زیاد باشد که برای آن طرف
بازدارنده باشد  .مثال اگر یک تریلی  18چرخ با
دوچرخهایکهحاملموادمنفجرهاستبرخورد
کندبهگونهایکهاینتریلیحتیاگرکاملنابود
نشود اما از کار می افتد و غیرقابل استفاده شود
دراینصورت هیچرانندهتریلیحاضرنیستبی
دلیلباآندوچرخهبرخوردکند.
گرچه چندی پیش در یادداشتی کامل توضیح
دادمکه احتمال حمله آمریکا به ایران صفر است
امــا بــاز هم با همان فــرض بازدارندگی هزینه
هــای آمریکا را بررسی کنیم :اول ده ها هزار
سرباز آمریکایی در پایگاه های آمریکا در عراق،
افغانستان ،قطر ،عربستان و ...بــزرگ ترین
سرمایه های اجتماعی آمریکایی ها در تیررس
ماهستندکه جامعهآمریکابهویژهترامپنیازمند
به رای را که شعارش خروج از خاورمیانه بوده
است از رویارویی با ایران نگران می کند .ناوهای
هواپیمابر بزرگ آمریکا که در حال رسیدن به
خلیج همیشه فارس هستند ،سیبل های بزرگ
دردسترسیهستندکهدربرابرتواندفاعیبومی
واختصاصیشدهبهشدتآسیبپذیرندوهمراه
خود و سربازان شان اعتبار نظامی آمریکا را نیز
به حراج می گذارند .تعداد زیاد سفارتخانه ها و
مراکز آمریکا در کشورهای منطقه نیز در معرض
خطرهرکشوریهستندکهبهخاکایرانتجاوز

کند.کشورهایهمپیمانآمریکایعنیعربستان
و امارات به قدری در برابر قدرت تهاجمی ایران
آسیب پذیر هستند که حاضر به هیچ همراهی با
آمریکا نخواهند بود .فقط به خاطر بیاورید تغییر
موضعصریحعربستانراپسازیکنهیبرهبری
انقالب در ماجرای شهدای منا و از همه این ها
مهمتراسرائیلاستکهاگرفقطدرگذشتهماشه
حزب ا ...لبنان روی شقیقه آن بود ،امروز از چند
کیلومتریدرسوریهدرمعرضتهدیدکاملاست
و همه به خوبی می دانند برای روسای جمهور
آمریکا امنیت اسرائیل مساوی است با امنیت
آمریکا .به این موارد اضافه کنید اطالعات اندک
نظامیان آمریکا از توان های نمایش داده نشده
ایــران را به همراه تجربه های متعدد غیرقابل
پیش بینی در جنگ  33روزه 22 ،روزه ،یمن و
به تازگی نیز جنگ دو روزه غزه که همین ابهام از
ویژگی های توان نظامی ایران باعث شده است
درهمهدورههایاخیر،پنتاگونمخالفهرحمله
ای به ایران باشد .بر این اساس می بینیم هزینه
رویارویینظامیآمریکاباایرانبهقدریسنگین
استکهمامیتوانیمبااطمینانبراساسالگوی
بازی بزدل بدون ترس  ،طرف مقابل را تهدید
عملیکنیموفراموشنکنیمسیاستیکهتاپیش
از این به کار گرفته ایم در عمل هیچ عایدی جز
افزایشفشارطرفمقابلنداشتهاست.
پیامک  :آقــای احــدیــان ،یاشماخیلی ساده
ایدیامردم راخیلی احمق فرض کرده ایددرباره
ایده بزدل که درسرمقاله پنج شنبه بیان کرده
ایداینفرضوقتیدرستاستکهدوطرفبازی
ازلحاظ دارابودن همه شرایط ازماشین مسابقه
گرفته تاتوانایی رانندگی دریک سطح باشنداما
درباره آمریکاوایران بازی درست مثل مسابقه
فیل ومورچه است مامی بینیم حتی اتحادیه
اروپ ــا که خودازچندکشورقدرتمندصنعتی
تشکیل شــده تــوانــایــی وجــرئــت مخالفت با
سیاست هــای آمــریــکــارانــداردوکــشــورهــای
طرفدارایران نیزچندکشورکوچک هستندکه
خودنیزدرگیرجنگ انــدوبــاحــمــایــت ایــران
سرپاماندهاندوروسیهوچیننیزگاهیبهمیخمی
زنندوگاهیبهنعلودربزنگاههایتاریخینیزبه
منافعخودتوجهدارندتاطرفداریازایران.

پیامک  :جناب آقای سعید احدیان توصیه به
شجاعت و حرکت تخته گاز به سمت دشمن و
اجرای بازی بزدل می کنند .خواستم بگویم این
بازیراپیشترآقایاحمدینژادباشجاعتکامل
وبیتوجهبهقطعنامههااجراکردولینتیجهچه
شد و کشور از این سیاست چه آسیبی دید؟ لطفا
دستازحماقتبردارید.
توضیح :اختالف مواضع حقیر با آقای احمدی
نــژاد بر خوانندگان قدیمی خراسان پوشیده
نیست اما اتفاقا از نقاط قوت سیاست خارجی در
آن زمان ،رفتارهای مقتدرانه از این جنس بود.
در مقاله ای که درست بودن الگوی بازی بزدل را
نشاندادماثباتکردم تاآنزمانکهاینسیاست
ادامه داشت ،آمریکا نتوانست قطعنامه محکم و
موثری در سازمان ملل تصویب و اجماعی علیه
ایــران ایجاد کند اما دقیقا هنگامی که به دلیل
اغتشاشاتسال 88ماازدروندچارضعفشدیمو
متاسفانهآقایاحمدینژادنیزدرسیاستخارجی
استراتژیاشراتغییردادوشروعبهدادنسیگنال
هایمذاکرهباآمریکاکرددرنهایتنیزچندهفته
بعد از پذیرش توافق نامه سه جانبه ایران ،برزیل
و ترکیه که برداشت ضعف شد ،طرف مقابل به
این جمع بندی رسید که ما ترسیده ایم لذا همین
تصور «ترس» باعث تصویب قطعنامه ای شد که به
زیربنایهمهتحریمهایبعدازتصویبتبدیلشد
و سپس اجماع کامل تحریمی علیه ایران صورت
گرفت و اتفاقا از زمانی که ما دوباره با غنی سازی
 20درصدی و تولید میله های سوختی صالبت
و حرکت رو به جلوی بــدون ترس خود را نشان
دادیم ،توانستیم طرف مقابل را مجبور به پذیرش
شرطهایاولیهخودکنیم.بهعبارتدیگربرجام
مولوداینقدرتنماییبههمراهمذاکراتالزمبود.
خالصهآنکههمینمصداقیکهشماذکرکردید،
درست بودن الگوی بازی بزدل را نشان می دهد
و اکنون نیز ما اگر می خواهیم آمریکا فشارهای
تحریمیخودراکاهشدهدیااروپامجبوربهانجام
تعهدات برجامی خود شود ،باید با اجماع ملی و
بدون کوچک ترین نشانه ترس ،طرف مقابل را
تهدید عملی کنیم در غیر این صورت مسیر یک
سالگذشتهباشدتبیشترادامهپیدامیکندوما
بایدتحریمهاوفشارهایبیشتریراتحملکنیم.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• من رفتم دندان پزشکی .منشی صد هزار
تومان را با کارت خوان خودش کشید بقیه رو
شماره حساب داد براش واریز کردم! چقدر هم
عالی! انگار نه انگار!
•• باقال ی مازندرانی باپوست2000تومان
پاک شده 20000تا30000تومان !!میوه
وسبزیجات ازلــحــاظ قیمت بــیــداد مــی کند
کسی هم نیست به فروشنده بگوید باالی
چشمت ابروست! قابل توجه رئیس اتحادیه
میوه وتره بار!
•• باروزی ۵۰تومن حقوق که ۲۰تومانش بابت
کرایه خانه آلونک میره با  ۳۰تومان باقی مانده
می تونستیم نان و هندوانه بخوریم آن هم به
لطف تدبیر بعضی ها از دسترس ما خارج شد!
•• ما کارمندان موسسه کاسپین را یک سال
هست که اخراج کردن .بعد از مدت ها دوندگی
حاال که حکم اداره کار را گرفتیم دادستانی
جلوی اجرای حکم را گرفته .واقعا کی جواب
زن و بچه های ما را قرار بده؟
•• قیمت قطعات خودرو و مصالح ساختمان ۳
تا  ۴برابر شده بنابراین شکایت از گرانی خودرو
و مسکن بی مــورد است.عقل و منطق شرط
کنترل قیمت هاست.
•• سال 1394ازطریق بانک قوامین به مااعالم
کردند درصورت خرید سهام درپایان سال سود
سال 93نیز برای شما واریز خواهد شد.حال
پس از پنج ســال بااین که بــرابــراعــام بانک
مرکزی تراز مالی آن مثبت است نه تنهاسود
سهام را نــدادنــد ،بلکه اعــام کردند یک ماه
فرصت دارید تاسهام خودرابا قیمت خریدسال
 94واگذار کنید .آخرانصاف ومروت ونظارت
کجاست؟
•• چرا قضیه افطاری سفارت انگلیس را این
قدر بــزرگ کــرده اید و سرو صدا راه انداخته
اید؟ این کار یک رسم است که سفارت خانه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ها به مناسبت های مختلف برنامه دارند .مثال
سفارت شــوروی به مناسبت انقالب اکتبر و
ارتش سرخ مهمانی می داد و رجال و روزنامه
نگاران را دعوت می کرد .در سفارت انگلیس
هم اتفاق خاصی نیفتاده  ،سفیر خوبی بوده و
خواسته از دل ایرانیان در بیاورد.
•• درجــواب دوستی که فرمودن دفاترامالک
هیچ اطالعاتی ندارند و هرکسی ازخانه پدرش
قهرکرده دفتر معامالت امالک باز کرده این
موضوع تا حدی درست است ولی خدا میدونه
من به عنوان یک بنگاه دار با25سال سابقه
کارصبح تاشب بامردم سروکله می زنــم که
قیمت اعالمی شما زیاد است ولی مردم پراید،
پیاز ،گوشت و دالر را مثال می زنند و قیمت
می دهند و اگر ایراد بگیری میگن شما یا وارد
نیستی یا در ایــن جامعه زندگی نمی کنی!
تقصیر ما بنگاهی ها چیست؟
•• متاسفم که همه مسئوالن صدای موسیقی
رو از مدرسه شنیدن ومدیررو عزل کردن ولی
هیچ کس صــدای خردشدن استخوان های
ملت روازاین بدبختی وگرونی نشنید وکسی
هم جواب گو نبود وعزل نشد .روزنامه خراسان
می دانم که شما هم حرفم را چاپ نمی کنی.
•• رفتم تعاونی دانشگاه علوم پزشکی شکر
بگیرم گفتندچون سرمایه شما سیصد هزار
تومان نیست شامل حال شما نمی شود .این چه
ی هاجواب بدهید.
رسمی است .دولت 
•• بــه عــنــوان یــک فرهنگی خواهشی دارم
صفحه ای رابرای بیان مشکالت توسط مردم
اختصاص دادی ــد وقــابــل تقدیراست .لطفا
مجریان وروسایی که در پیام هامخاطب قرار
می گیرند پاسخ مشکالت رابدهند یک صفحه
سوال وپیام وجود دارد و گوشه ای هم برای
جواب گویی سازمان ها ونهادها باشد.
•• آقای روحانی آمریکاهیچ غلطی نمی تواند

نمابر05137009129 :

بکند .مشکالت کشورداخلی اســت ،عوام
فریبی نکنید.
•• در مـــدارس سیگار ونـــاس ومـــواد مخدر
متاسفانه توسط بعضی بچه ها وارد میشه البته
از قدیم بوده ومختص دولت خاصی نیست اما
باشادی بچه ها به شدت برخورد میشه وکسی
به خواست بچه ها توجهی نداره.
•• چراکسی نیست که جواب ما روبــده؟ زنگ
زدم بانک مرکزی دربــاره کاسپین سوال می
کنم آقایی که جواب میده میگه می خواستین
اول تحقیق کنید .آخه این درسته؟
•• از مسئوالن خواهش می کنم به فکر بیماران
 cfباشن به خدا زیر بار خرید دارو موندم چرا این
بیماری رو بیماری خاص نمی کنن که الاقل
فشار کمتری به خانواده ها بیاد .آخه این بچه
ها تغذیه خاصی هم دارن.
•• مـــســـئـــوالن خــــودروســــازداخــــلــــی می
گویند:مابرای جلوگیری ازداللــی وکاهش
قیمت خـــودرو پیش فـــروش مــی گــذاریــم .
درحالی که خــودخــودروســازان بــزرگ ترین
دالل ها و سوءاستفاده کنندگان ازسادگی
خـــریـــداران عــجــول هستند کــه عــامــل ایــن
بازارافسارگسیخته اند .
•• مسئوالن محترم قضایی ،شرکت کاغذی
پردیسبان با کالهبرداری اش آبرو ،حیثیت
و زندگی ام را به هم ریخت،آیا امیدی هست
که تار و پود ازهم گسسته زندگی ام با احقاق
حق ،پیگیری وهمت شما بزرگواران دوباره
پیوند یابد؟
•• چطوردولت ارزبه نرخ دولتی۴۲۰۰تومان
برای کاغذ سیگاردراختیاردخانیات قرارمی
دهد ولی ارزبرای رسانه روزنامه وجرایدبه نرخ
دولتی به مقدارکافی اختصاص نمی دهد؟
•• دولت اگر همه کاالها را دارد پس چرا قیمت
هارا به مردم در رسانه ها نمی گوید؟





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

سلفی بوشهری با ناو هواپیمابر آمریکایی و عامل فضایی گرانی برنج!




2.4 M views

من و ناو هواپیمابر یه هویی!
چالش عکس با ناو آمریکایی شروع شد ،استارتش
را هم ناخدا مسعود زنگنه از دریانوردان بوشهری
زد .این شرح اولین سلفی با ناو آمریکایی بود که در
فضای مجازی بسیار بازنشر شد .کاربری نوشت:
«تور ۳روزه جهت گرفتن سلفی با ناو هواپیمابر
شروع تا قبل از تصرف توسط ایرانی های غیور».
کاربر دیگری نوشت« :مــردم دارن میرن با ناو
آبراهام لینکلن سلفی می گیرن ،اونوقت یه عده
بزدل و ترسو هی دارن مردم رو از این ناو می
ترسونن ».کاربری هم نوشت« :ایرانی جماعت مرد
رزم هستند ،مرد ترس نیستند! این هایی که می
بینید میگن صلح و سازش از جایی خط می گیرن».





3.2 M views

3.8 M views

قدرت نظامی ایران از نگاه آمریکایی ها

دستگیری سارق زورگیر بعد از ۴ساعت

ریک وایلز از چهره های جنجالی رسانه ای آمریکا
در برنامه « »TRUNEWSاز قدرت نظامی ایران
و تاریخ اش به نیکی یاد می کند .در بخشی از این
برنامه کارشناسان برنامه درباره ایران می گویند:
«ایران توانایی حمله با موشک های دوربرد را دارد.
آن ها نیروی دریایی رعب آور و فناوری بسیار
پیشرفته دارند . ...جنگ با ایران مثل جنگ با عراق
و افغانستان نیست و جنگ فناوری خواهد بود .آن
ها مدت زمان طوالنی هست که وجود دارند و در
کتاب مقدس از آن ها یاد شده است . ...آمریکا
می خواهد از سربازان آمریکایی علیه دشمنان
اسرائیل استفاده کند .»...کاربری نوشت« :ما که
هیچ وقت شروع کننده جنگ نبوده ایم و نخواهیم
بود .اونا هم توانایی ایران رو می دونن و خودشون
رو توی باتالق نمی اندازن».

کلیپ زورگیری از شهروندی در اهواز که با تهدید
اقدام به سرقت موبایل وی کرده بودند خیلی زود
از پربازدیدهای فضای مجازی شد .خوشبختانه به
گفته رئیس پلیس اهواز این سارقان زورگیر چهار
ساعت بعد از اقدام به زورگیری دستگیر شده
اند .سارقان در روز روشن در خیابانی با استفاده
از چاقو پسر بچه ای را که با دوچرخه در حال تردد
بود تهدید کردند و گوشی او را دزدیدند .کاربری
نوشت« :باید از پلیس تشکر کرد که با دستگیری
این زورگیران خشن که ایجاد رعب و وحشت می
کردن هم عرصه رو برای دزدها تنگ کرده و هم
باعث امنیت خاطر خانواده ها شده ».کاربر دیگری
نوشت« :ضمنتشکرازپلیسزحمتکشولیاگه
این فیلم در فضای مجازی منتشر نمی شد ،شاید
این اتفاق به این زودی نمی افتاد».





2.3 M views

عامل فضایی گرانی برنج
برنجی که تا سال گذشته با قیمت  ۱۲هزار تومان
خریداری میشد حاال با دو برابر قیمت باید خرید.
برنج ،مشت نمونه خروار در بحث گرانی است.
نیما کرمی در برنامه صبحی دیگر برای پیدا کردن
عامل گرانی برنج این موضوع را بررسی کرد و پاسخ
های عجیبی را که برای این موضوع داده شده
است ،خواند« :فروشندگان :واسطهها توزیع
برنج را کمکردهاند .سازمان حمایت :از وزارت
جهاد بپرسید .تعزیرات :قیمت مصوب نداریم.
انجمن برنج :دلیل نامشخص است .اتحادیه شالی
کوبیداران مازندران  :کمبود تولید داشتیم.
وزارت جهاد کشاورزی :محتکران؛ عامل گرانی.
بنکداران :ما گران نکردیم ».کاربری نوشت:
«پاسخ ها کامال معلومه که هر دستگاهی می خواهد
تــوپ رو از میدون خــودش بندازه تــوی زمین
دستگاهی دیگه .شاید یک موجود فضایی عامل
گرانی برنج بوده».

3.6 M views

2.1 M views

پیش فروش یک دقیقه ای!

تنبیه جالب برای تک سرنشین ها

صبح  23اردیبهشت ماه بر اساس اعالم ایران
خــودرو ،دو مدل خــودرو در طرح فروش فوری
عرضه شد و شرایط ثبت نام برای این خودروها
بدین گونه بود که هر کد ملی در صورتی که در ۱۸
ماه گذشته خودرو ثبت نام نکرده باشند ،قادر به
ثبت نام هستند .این در حالی است که عکس های
منتشر شده در فضای مجازی نشان می دهد که
تنها یک دقیقه پس از آغاز فروش فوری ،ظرفیت
فروش این خودرو تکمیل شده و به پایان رسیده
است .کاربری نوشت« :این کار ایران خودرو توهین
به مردمه وگرنه توی یک دقیقه که کاربر حتی نمی
تونه کد ملیش رو وارد کنه ».کاربر دیگری نوشت:
«اینم یک راه برای بازار گرمیه وگرنه توی یک
دقیقهکهنمیشهظرفیتتکمیلشه».

ویدئویی از یک طرح ترافیکی خوب در تورنتوی
کانادا در فضای مجازی منتشر شد .در ویدئویی
که یک شهروند ایرانی از اتوبانی در تورنتو گرفته
اســت ،الین پر ترافیکی را نشان می دهد که
مخصوص خودروهای تک سرنشین است و در
کنار آن الین ویژه ای مخصوص ماشین های بیش
از یک سرنشین وجود دارد که ترافیک روانی
دارد .کاربران از این طرح برای اجرا در کشورمان
استقبال کردند .کاربری نوشت« :امیدوارم روزی
برسه که توی کالن شهرهایی مثل تهران هم اجرا
بشه تا از میزان ماشین های تک سرنشین کاسته
بشه».کاربردیگرینوشت«:مطمئنادرکناراینکار
یکسیستمکنترلینیازهمثلدوربینهایکنترلی
تا تک سرنشین ها واردش نشن».

