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دم خروس ماجرای
نفتکش ها
پنج روز است که آمریکایی ها سعی می کنند
بــه همه بگویند کــه عامل حــادثــه انفجار دو
نفتکش در دریــای عمان ایــران بــوده اســت؛
هــدف واشنگتن هــم همان چیزی اســت که
«پاتریک شاناهان» سرپرست وزارت دفاع این
کشور گفته بود« :به دنبال اجماع جهانی علیه
ایــران هستیم ».پنتاگون حتی یک ویدئوی
سیاه و سفید مخدوش منتشر کرد و مدعی شد
که قایق های سپاه در این اقدام دست داشته
اند! با این حال نه تنها روایت آمریکایی ها از
این حادثه بلکه حتی ویدئوی آن ها ،از سوی
بسیاری از کشورهای جهان و حتی شورای
امنیت سازمان ملل و نیز شورای اروپا رد شد و
آن ها خواستار «مستندات» درباره این ادعای
واشنگتن و «تحقیقات مستقل» دربــاره این
حادثه شدند؛ دراین میان تنها عربستان ،رژیم
صهیونیستی و انگلیس حرف های ترامپ و
پمپئو درباره ایران را تکرار کردند که قابل پیش
بینی بود و حتی امارات هم حاضر نشد انگشت

اتهام به ســوی ایــران بگیرد .لــذا به نظر می
رسد آمریکا که به دنبال پر کردن شکاف خود
و برخی کشورهاست که پس از خروج آن ها از
برجام ایجاد شد ،تا این جای کار در این هدف و
اجماع سازی علیه ایران شکست خورده است.
حتی برخی مقامات امنیتی در داخل آمریکا
نیز در این چند روز با رسانه ها گفت و گو کرده و
فرضیه و ادعای کاخ سفید درباره دخالت ایران
در انفجار نفتکش ها را رد کرده اند تا شکست
دیگری بــرای دولــت آمریکا مقابل ایــران رقم
بخورد.
در عین حال با وجود شواهد سیاسی ،شواهد
اقتصادی و ژئوپلیتیک هم وجــود دارد که می
تواند رد این حادثه را به کاخ سفید یا اذنابش
در منطقه برساند .از جمله این که آمریکایی ها
خود صادر کننده نفت و گاز هستند و هرگونه
ناامنی در خلیج فــارس می تواند به وابسته تر
شدن متقاضیان انرژی از جمله اروپا به آمریکا
شود .چندی قبل همزمان با رکورد زنی صادرات
نفتی آمریکا شرکت «ریستاد انــرژی» که یک
شرکت مشاور است اعالم کرد که آمریکا «برنامه
رشد یک میلیون بشکه ای تولید نفت خام در یک
روز طی سال  2019را دارد و این رشد صادرات
باعثخواهدشدکسریتجاریاینکشورکاهش
یابد و واشنگتن بدهی هــای خارجی خــود را
پرداخت کند ».لذا دور از ذهن نیست که آمریکا
چه مستقیم و چه غیر مستقیم از طریق اذنابش
به دنبال برهم زدن امنیت نقل و انتقال نفت در
خلیج فارس باشد.
نکته دیــگــر ایــن کــه ایــن اتــفــاق در  28مایلی

«جاسک» رخ داد که درحال تبدیل شدن به یکی
از پایانه های نفتی استراتژیک ایــران در دوره
تحریم است .سه هفته قبل مدیر عامل شرکت
پایانههای نفتی ایران اعالم کرد که پایانه جاسک
به زودی به ظرفیت صادرات یک میلیون بشکه
نفت در روز می رسد .دسترسی مناسب این پایانه
به دریای عمان می تواند تداوم صادرات و ارتقای
توان ذخیرهسازی نفت خام به خصوص در شرایط
خاص را تضمین کند .لذا دور از ذهن نیست که
این پایانه را هدف ناامن سازی از سوی آمریکا و
نیز عربستان سعودی و دیگر متحدان آمریکا در
منطقه بدانیم.
واقعیت این است که آمریکایی ها در «راهبرد
فشار» به ایران شکست خورده اند و حتی «نمایش
مذاکره» و سفر «آبه» نیز نتوانست برای آن ها آبی
گرم کند و با پاسخ صریح و قاطع ایــران مواجه
شدند .تا جایی که «دیوید ایگناتیوس» سرمقاله
نویسمشهور«واشنگتنپست»دریادداشتاخیر
خود ،موضع رهبر معظم انقالب در دیدار نخست
وزیر ژاپن را «پژواک» جمله امام خمینی (ره) یعنی
«آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» توصیف کرد
و نوشت« :امید ترامپ برای پیروزی سریع بر ایران
نابه جا بود» .این شکست ها ترامپ را از «نمایش
مذاکره» به «نمایش ناامنی» (این بار در خلیج
فارس) رسانده تا از این طریق سایه جنگی که
خود می داند در توانش نیست بر سر ایران پررنگ
کند تا شاید راهبرد فشار حداکثری اش را نجات
دهد .مقابل این نقشه ها ،هم مسئوالن و هم مردم
باید هوشیار باشند و هوشمندانه و عزتمندانه
رفتار کنند  .

در فاصله  21روز تا پایان ضرب االجل ایران به اروپا جزئیات تولید مواد اتمی تشریح شد

شمارش معکوس اورانیومی

هادی محمدی «-تولید اورانیوم چهار برابر شده
و شمارش معکوس بــرای گذشت از مرز ۳۰۰
کیلوگرم آغاز شده است ...برای اروپاییها هنوز
فرصت هست اما اگر بیشتر فرصت میخواهند
معنیآنایناستکهیانمیتوانندیانمیخواهند
به تعهداتشان عمل کنند ».ایــن جمله صریح
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در نشستی خبری
در محل تاسیسات آب سنگین اراک (خنداب)
ب ــرای اع ــام رون ــد کــاهــش تعهدات برجامی
ایــران خطاب به اروپــا وقتی جدی تر می شود
که کمالوندی تاکید می کند «:پس از دو اقدام
انجام شده(عبور از میزان 300کیلوگرمی ذخایر
اورانــیــوم غنی شــده و  130تنی آب سنگین )
بر اساس گام اول بیانیه شورای عالی امنیت ملی،
انجام اقدامات گام دوم (عبور از میزان غنی سازی
 3.7درصد) بیش از یک یا دو روز زمان نخواهد
برد».از ضرب االجل  60روزه ای که ایران در 18
اردیبهشت برای اروپا تعیین کرد  21روز دیگر
مانده و این زمان در  18تیر به پایان خواهد رسید
و به گفته کمالوندی ،اروپا اگر اقدام عملی انجام
ندهد باید منتظر گام دوم ایران و افزایش سطح
غنی سازی باشد ،غنی سازی که ممکن است

حتی سقف  20درصد را هم رد کند  .
به گــزارش خبرنگار اعزامی خــراســان ،بهروز
کمالوندی تصریح کــرد کــه بــا شتاب گرفتن
رونــد تولید اورانیوم غنیشده  3.67درصد،
ذخایر اورانــیــوم غنیشده کشور درنهایت تا
ششم تیر از سقف  300کیلوگرم عبور خواهد
کرد  .وی همچنین درباره آب سنگین تولیدی
در تاسیسات آب سنگین اراک هم گفت :ممکن
است در سال های آینده میزان استفاده از آب
سنگین در داخــل افــزایــش یــابــد .سخنگوی
ســازمــان انــرژی اتمی تصریح کــرد که منتظر
تصمیم مقامات کشور برای گام دوم هستیم.
البته فرصت برای اروپاییها وجود دارد .ایران
دیگر برای دیدن عمل آن ها صبر نخواهد کرد

افزایش  20درصدی قیمت شیر خام محصوالت لبنی را تا  ۳۰درصد گران کرد

خطر حذف لبنیات از سفره مردم

با تصویب افزایش  20درصدی قیمت شیر خام،
لبنیات هم گــران شد و این موضوع خطر حذف
شیر ،ماست و پنیر از سبد غذایی خانوار را بیشتر
کرد .به گزارش خراسان ،در شرایطی که بسیاری
ازکارشناسانبارهابراینموضوعتاکیدداشتهاند
کهقیمتمحصوالتلبنیبایدموردحمایتجدی
دولت باشد تا این محصوالت از سفره خانواده ها
حذفنشود،اماافزایشقیمتاخیراینمحصوالت،
نگرانیهادربارهوقوعایناتفاقوپیامدهایناشی
ازآنبرسالمتراافزایشدادهاست.

▪جزئیاتافزایشقیمتها

از جمله این افزایش نرخ لبنیات  ،پر مصرف ترین
محصول یعنی شیر نایلون  900گرمی با میزان
چربی  1.5درصد است که تا پیش از این 2600
تومان به فروش می رسید و به تازگی با افزایش
قیمت  23درصــدی 3200 ،تومان عرضه می
شود.رئیسادارهنظارتبرکاالوخدماتسازمان
صنعت ،معدن و تجارت خــراســان رضــوی روز
گذشته در گفت و گو با خراسان با تایید این خبر
اظهار کرد :بر اساس مصوبه جلسه  22خردادماه

جدول مقایسه ای قیمت های مصوب قبلی و جدید شیر ،ماست و پنیر
(قیمت ها به تومان)

نام محصول

قیمتقبل
(آذر )۹۷

قیمتجدید
(خرداد )۹۸

درصد
افزایش

شیر نایلون  900گرمی  1.5درصد چربی

2600

3200

23

شیر بطری یک لیتری کم چرب  1.5درصد

۴۱۰۰

4900

۱۹/۵

شیر بطری یک لیتری نیم چرب  2درصد

۴۲۰۰

5000

۱۹

شیر یک لیتری پرچرب  3درصد

۴۴۵۰

5300

۱۹

شیر یک لیتری کامل  3.2درصد چربی

۴۵۰۰

5400

۲۰

شیر استریل یک لیتری تتراپک  1.5درصد چربی

۵۵۰۰

7000

۲۷

شیر استریل یک لیتری تتراپک  3درصد چربی

۵۷۰۰

7400

۳۰

ماست  900گرمی کم چرب  1.5درصد

۴۳۵۰

5300

۲۲

ماست  900گرمی پرچرب  3درصد

۴۷۵۰

5800

۲۲

ماست  2500گرم دبه ای کم چرب  1.5درصد

۱۰۹۰۰

14000

۲۸

ماست  2500گرم دبه ای پرچرب  3درصد

۱۱۷۰۰

15000

۲۸

پنیر 400 UFگرمی

۶۹۰۰

8500

۲۳

پنیر  210گرمی تتراپک

۴۵۰۰

5800

۲۹

پنیر  520گرمی تتراپک

۱۰۱۰۰

13200

۳۰

و ذخایر ایران با شتاب بیشتری روند افزایشی
خواهد داشت ،اگر برای آن ها [اروپاییها] حفظ
برجام مهم است ،باید تالش کنند.کمالوندی
با بیان این که این اقدامات ایــران در راستای
پاراگراف  ۳۶و  ۲۶برجام است ،خاطرنشان
کرد :به مجردی که اروپایی ها تعهداتشان را
اجرا کنند اجرای تعهدات ایران به قبل بازخواهد
گشت .معاون سازمان انرژی اتمی تصریح کرد:
سناریوهای مختلف در اختیار مسئوالن نظام
قرار دارد و «اورهــال» خوبی روی کارخانه آب
سنگین انجام شده و آمادگی افزایش ظرفیت
بیش از این است.اگر تا دو ماه و نیم آینده بازار
نداشته باشیم ذخایر آب سنگین میتواند از
 ۱۳۰تن هم بــگــذرد .وی افــزود  :هم طراحی
قبلی راکتور اراک مدنظر است و هم بازطراحی
آن .اگر بدعهدی صورت بگیرد ایران لولههای
کالندریا را دارد و راکتور قبلی قابل احیاست.
سخنگوی سازمان انــرژی اتمی همچنین در
خصوص افزایش میزان غنیسازی نیز اظهار
کرد که سقف غنیسازی فراتر از  3.67درصد
میتواند  3.68درصد باشد تا هر میزان دیگری،
این بسته به تصمیم مسئوالن کشور دارد.
کارگروه تنظیم بازار کشور ،نرخ خرید شیر خام
از دردامــداری از  2هزار تومان به  2390تومان
و به تبع آن قیمت فراورده های لبنی نیز افزایش
یافت« .عباس اخوان» با اعالم قیمت های جدید
شیر در بــازار گفت :بر این اســاس ،قیمت شیر
بطری یک لیتری کم چرب  1.5درصد4900 ،
تومان ،شیر بطری یک لیتری نیم چرب  2درصد
 5 ،هزار تومان ،شیر یک لیتری پرچرب  3درصد،
 5300تومان ،شیر یک لیتری کامل  3.2درصد
چربی 5400 ،تومان ،شیر استریل یک لیتری
تتراپک  1.5درصد چربی 7 ،هزار تومان ،شیر
استریل یک لیتری تتراپک  3درصــد چربی،
 7400تومان و شیر نایلون  900گرمی کم
چرب  1.5درصد چربی  3200 ،تومان تعیین
شده است.رئیس اداره نظارت بر کاال و خدمات
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان درباره
قیمت های جدید ماست نیز اظهار کرد :ماست
 900گرمیکمچرب 1.5درصد 5300،تومان،
ماست  900گرمی پرچرب  3درصــد5800 ،
تومان ،ماست  2500گرم دبه ای کم چرب 1.5
درصــد 14 ،هــزار تومان و ماست  2500گرم
دبه ای پرچرب  3درصد 15 ،هزار تومان تعیین
شده است.
وی اف ــزود :همچنین پنیر  400گرمی یو اف
 8500تومان ،پنیر  210گرمی تتراپک 5800
تــومــان و پنیر  520گرمی تتراپک 13200
تومان قیمت گــذاری شده اســت .اخــوان ادامه
داد :این قیمت ها به استان ها اعالم و ما هم به
انجمن صنایع لبنی استان ابالغ کرده ایم و در
صــورت مشاهده فــروش این محصوالت با نرخ
باالتر  ،مطمئنا برخورد می شود .وی یادآور شد:
واحدهای تولیدی لبنی خراسان رضوی ملزم
به رعایت این نرخ ها هستند و مردم در صورت
مشاهده فروش این محصوالت با نرخ باالتر ،موارد
را از طریق سامانه تلفنی  124گزارش دهند.

فارس« -حسین ذوالفقاری» ،معاون امنیتی وزارت کشور در نشست چهار جانبه ایران ،پاکستان ،افغانستان و سازمان امور مهاجران در
اسالمآباد گفت :باید زمینه بازگشت مهاجران افغانستان فراهم شود.وی افزود :الزم است که تهدیدات امنیتی در مرزهای مشترک با
افغانستان رفع و همچنین زمینه بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران فراهم شود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• هویج 12هزارتومان!گیالس 22هزارتومان
! پس مــردم چی بخورند؟ این گرانی سرسام
آوره.بازاررامحتکرانبهوجودآوردندچرادولت
برخوردنمیکنه؟همهچیزگرانترازدیروزه!
•• آقـــای بــنــگــاهــداری کــه بــه طــور خصوصی
ازفروشندگان عالوه برکمیسیون ،پول اضافه
می گیری و به قیمت خیلی باالتری ملک را می
فروشییابهاجارهمیدهییقینداشتهباشکه
کارتعاقبتخوبینخواهدداشت.
•• اکثرموتورسیکلت ها بانام هــای متفاوت
ســاخــت کــشــور خــودمــان اســـت .لطفا علت
چندبرابریقیمتهارابررسیکنید.
•• کجاست تعزیرات ؟ نکند به خواب مصلحتی
فرو رفته اند! بیداد می کند گران فروشی های
افسارگسیختهسوپرمارکتهاومیوهفروشیها!
•• جوانی هستم که دارم دوران عقدم رو سپری
میکنم.هرجاییکهمیرمدنبالخانهمیگویند
 50میلیونرهنباماهی 300هزارتومناجاره.
•• هــدف اصلی شرکت بــرق ازح ــذف قبوض
کاغذی جلوگیری از اســراف وکاهش هزینه
هانیست .بلکه خالی کردن جیب مردم است.
هنوزکهاولشهپیامکهایبدهکاریبرایمردم
ارسالمیکنند.
•• آقای روحانی سفره مردم روزبه روزکوچک
ترشده.چرافکریبهحالمردمنمیکنید؟حرف
هایقبلازانتخاباتتانرایادتانرفته؟
•• به خدا ماقشر ضعیف ازاین گرانی بی دلیل و
ضعف نظارت مسئوالن در بخش مسکن خسته
شدهایم.خواهشمندیمزودترمسکناجتماعی
را شروع به ساخت کنیدوالبته خودتان کنترل
کنید و دست رانت خواران و دالالن زالوصفت
مسکنندهیدکهبرایمصرفکنندهگرانتمام
خواهدشد.
•• مخابرات بعد از خصوصی ســازی باید مابه
التفاوت حق بیمه کارکنان خدمات درمانی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

را بدهد تا به صندوق تامین اجتماعی تبدیل
وضعیت دهند .ولــی بعد از چند ســال از این
موضوعخبرینیست.لطفاپیگیریکنید.
•• زنگ زدم بــرای خرید خانه از بنیاد مسکن
گفتند 40درصدنقدبدهیدوماهیانهبهصورت
اقساط 9میلیون!خدایاکلخانوادهماکارکنیم
 9میلیوننمیشه!
••  ٣٦ساله و دارای پدر اهل افغانستان و مادر
ایرانی هستم .دو خواهر و بــرادر کوچک ترم
تابعیت ایران گرفته اند .فقط من مانده ام چون
در  ١٨سالگی به دلیل نداشتن اطالعات،
درخواست تابعیت نداده ام .مگر من و امثال من
چه مشکل امنیتی و شرعی داریم؟ لطفا اطالع
رسانیکنید.
•• پیشنهادمیکنمچونستوندرامتدادتاریکی
بسیار پر مخاطب است یک کانال تلگرامی راه
بیندازیدوهرروزمطلبراداخلآنبگذارید.
•• مشکالت جامعه روز به روز بیشتر می شود و
تقریباهیچامیدیبهحلآنهانیستکهنیست.
آقای خوب و مهربانم از صمیم قلب  :اللهم عجل
لولیکالفرج.
•• آقای کاسب یا تاجری که به اصطالح خودت
زرنگی می کنی واجناست رااحتکار می کنی
مطمئن باش که اگرتابع هردین ومسلکی که
باشیددرهمیندنیاپاسخخواهیددادیاخودت
یازنوبچهات.
•• متأسفانه صفحات مختلف روزنامه خراسان
دارایاشتباهاتچاپیفراواناست.
•• این سفر زیارتی که با بودجه دولتی ممنوع
شده کجاها صورت می گرفته؟به موجب کدام
قانون وکــدام بند بودجه؟ مگه می شــه؟ مگه
داشتیم؟زیارتشان مقبول نیست چه زیارتی؟
زیارتبامالمردم؟
•• دیشب رفتم میوه بخرم .میوه های فصل اون
قدر گرونه که اصال نمی شه رفت سراغش .یه

نمابر05137009129 :

ذره سیب و پرتقال خریدم شد  35هزار تومان.
یادمهحدود 20سالپیشوانتهندونهمیآمد
تو کوچه صدا می زد هندونه کیلویی 10تومان.
با 35هزار تومان االن می شد اون موقع 3.5تن
هندونهخرید!یعنیتقریبادوتاوانتهندونه!
•• آیاشرکتبرقفکرمشترکینمستاجرراکرده؟
پیامکرابهصاحبخانهمیدهدومستاجراطالع
نداردواینباعثاختالفوقطعبرقمیشود.
•• چرا دریافت کنندگان بیمه بیکاری مشمول
افزایش حقوق نمی شوند؟ کسی که بیست
وچــنــدســال سابقه داره وکــارفــرمــا عــذرش
روخواسته باید تا چهار سال همون رقم اولیه
روبگیره؟آیااینانصافاست؟
•• انتخابات مجلسچقدر ســود بیشتری
دارد که مسئوالن و بعضی از وزرا ازحقوق
دولت و ...استعفامیدهند؟خوباستاین را
خراسان طرح کندکه باید حقوق وامکانات
آن ها اندازه یک معلم باشد تاببینیم آن ها چه
میکنند.
•• ازسال۹۳تااالن تورم وگرانی ۱۰برابر شده
استیارانهنقدیهمباید۱۵برابرشود.
•• تــوروزنــامــه چــاپ کــردیــد درطـــول  9سال
چهارمیلیون و  500هــزار تومان مــردم یارانه
گرفتند.امابهبهانههاییمثلحاملهایانرژی
باالی  50میلیون ازمردم گرفتید .کمی به نفع
ملتهمبگید.
•• مردمزیرزندگیخودشانماندهاندوپولیارانه
روزیادنمیکنندبعدتندتندمربیخارجیبرای
استقالل می آورند و میلیارد میلیارد پول خرج
میکننداینکاردرستاست؟
•• لطفا سود سپرده های بانکی را افزایش دهید
تا سوداگران مسکن و بعضی از بنگاه ها و بعضی
از مالکین دست از اذیــت و آزار ما مستاجرین
بردارند .قانون تمدید اجاره را پیگیری کنید به
خدابیچارهشدیم.





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

پولشوییشیکومجلسیوجوالنشکارچیانشهابسنگدرایران!
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معلوالن ما امکانات معمولی هم ندارند!

هر چه ادبت بیش ،تخفیفت بیشتر

شکارچیان شهاب سنگ در ایران!

روایتی شفاهی وجود دارد که میگوید یک خارجی
به ایران آمد و با تعجب پرسید« :چه قدر تعداد
معلوالنشماکماست؟»جواباینبودکهمعلوالن
ما کم نیستند فقط به خاطر نبود امکانات شهری
خانهنشین شدهاند .در فیلمی که از یک پارکینگ
در ژاپن منتشر شده ،یک راننده معلول امکانات
جالبی برای جابه جایی ویلچرش و سوار شدن
به اتومبیل شخصیاش بدون کمک دیگران در
اختیار دارد .در توضیح آن آمده که معلوالن فضای
پارکینگ بیشتری نیاز دارند و فضای کنونیشان
بیعدالتی در حقشان است .کاربری در این باره
نوشت« :دغدغههای اونا رو با خودمون مقایسه
کنید .ما این جا معلوالنمون حتی برای استفاده
ساده از یک عابربانک هم به مشکل میخورن!»

در عکسی که در شبکههای اجتماعی از منوی این
کافیشاپ در ویرجینیا منتشر شده است صاحب
اینکافیشاپبراساسنوعادبیاتیکهمشتریها
به کار ببرند ،نوشیدنیهایش را با قیمتهای
متفاوت ارائه میکند .مثال اگر بگویید« :یک قهوه
کوچک» باید  5دالر بپردازید .اگر بگویید« :لطفا
یک قهوه کوچک» میتوانید فقط  3دالر بپردازید
و اگر هم بگویید« :سالم .لطفا یک قهوه کوچک»
فقط کافی است  1/75دالر بپردازید .کاربری در
این باره نوشت« :فرهنگسازی با انجام چنین
کارهای خالقانهای قطعا خیلی موثره .کاش این
کارها گسترش پیدا کنه»

خبرگزاری ایسنا ،گزارش جالبی درباره تجارت و
خرید و فروش شهاب سنگ منتشر کرده است
و در بخشهایی از این گزارش آمده« :تعداد
شکارچیهای شهابسنگ در ایران کم نیست.
داللها ،تجارت شهاب سنگ را سالم میدانند؛ چرا
کهطرفدارانآنهاپژوهشگرانمنظومهشمسی،
موزهداران و کلکسیوندارهای شخصی هستند
که برای خرید هر قطعه سنگ آسمانی ،سند یا
شناسنامه میخواهند که از سوی آزمایشگاههای
معتبر صادر شده است .ایران از جمله کشورهایی
است که خروج این سنگها از کشور بدون هیچ
محدودیتی در حال انجام است».
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ورود به سالن ورزشی با اعمال شاقه!
«مهرتاییدبرایورودبهسالن!»اینتیترگزارشی
است که دیروز یکی از روزنامه ها منتشر کرد و
حسابی خبرساز شد .در قسمتی از این گزارش
این طور آمده « :بانوان بلیت به دست باید از
روی یک پل باریک فلزی که روی یک کانال آب
تعبیه شده بگذرند و بعد از این که مراحل کنترل
شدن بلیت تمام شد ،وارد سالن شوند ... .درروز
سوم بازی ها که ورودی سالن خیلی شلوغ بود
این دشواری بیشتر شد و به دست زنان مهری
زده میشد که نشان بدهد چه کسانی وارد سالن
شدهاند!» کاربری نوشت«:نمی فهمم این مهر
زدن رو دست برای چی بوده ؟»
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اجاره حساب بانکی با درآمد هفتگی!

داستان مسئوالن ومیکروفون باز

«پول شویی با اجاره حساب بانکی» همه ماجرا
به یک آگهی مربوط می شود .شما می توانید یک
حساب بانکی با موجودی خالی باز کنید ،اینترنت
بانک و رمز دوم بگیرید و همه چیز را در اختیار
افرادی قرار دهید و ماهانه  500هزار تومان
درآمد داشته باشید .در این آگهی ادعا شده
که از این شماره حساب ها به منظور تبلیغات در
یک سایت اینترنتی استفاده می شود .اما این
افراد از حساب و کارت های بانکی اجاره شده
برای فرار مالیاتی یا پول شویی استفاده می
کنند و مسئولیت همه این ها فقط و فقط برعهده
ب است .به این شکل کاله گشادی
دارندگان حسا 
سرتان رفته و هرچه زودتر باید به پلیس فتا این
موضوع را اطالع رسانی کنید.

انتشار فیلم بخشی از صحبت های روزگذشته
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که
مسئولیت اداره جلسه بهارستان راداشــت
خطاب به یکی از مسئوالن دولتی حاضر در
جلسه و به کار بردن عبارت «اون آقا کچله کیه؟ »
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .کاربری
نوشته «:آقای مصری این را خطاب به آن فرد
نگفت به صورت آهسته از همکارش در هیئت
رئیسه سوال کرد اون کیه اما میکروفون باز بود
و صداش شنیده شد و اال بعیده فردی در جایگاه
ریاست جلسه افراد را با این لحن خطاب کنه.
آقای مصری تنها قربانی میکروفون باز نیست
قبال خیلی از سیاستمدارهای جهانی هم این
مشکل راداشتن »

