 #هشتگ

وصیتمداحخوزستانی وصدایمردمتشنهغیزانیه!


746 K views

تصاویر پربازدید فضای مجازی
اشتغال زایی جهادی

یک گروه
جهادی گوجه
هایی رو که روی
دست کشاورزا
مونده با قیمت
مناسب می خره
بعدبهکمک
خانومای بلوچ
رب خونگی
تولید می کنه و
می فروشه

صدای مردم تشنه غیزانیه
ماجرای درخواست مردم غیزانیه اهواز برای داشتن آب شرب و اعتراض آن ها که منتهی به بسته شدن جاده مهم
اهواز – امیدیه و ورود نیروی انتظامی به ماجرا شد ،بازتاب گسترده ای نیز در فضای مجازی داشت و عالوه بر کاربران،
برخی شخصیت ها و چهرههای سیاسی و اجرایی در این باره اظهار نظر کردند .مثال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت در توئیتی نوشت« :بیش از  500هزار بشکه تولید نفت روزانه منطقه شهید پرور غیزانیه است ولی اهالی آن
منطقه آب شرب ندارند» .او در ادامه توئیت خود علت این مسئله را به مدیریت غلط در کشور مربوط دانست و نوشت:
«این صحنهها از قبیل :مسجدسلیمان و برخی مناطق پیرامون عسلویه و ...دستپخت افکار آمریکایی در اداره اقتصاد
کشور است» .کاربری در این باره نوشت« :برخی از مسئوالن چرا یه مشکل رو این قدر بهش بی توجهی می کنن تا به یک
خطر تبدیل بشه تا بعد اقدام کنن» .کاربر دیگری نوشت« :اصال ًکسی به این فکر هم نمی کنه که یه جمعیت۳۰هزارنفری
آب ندارن؛ یعنی چی؟!» کاربری هم نوشت« :شما تصور کن در این گرما هر چهار روز فقط چهار ساعت آب داشته باشی.
آقای مسئول اگر از شرم بمیری رواست» .پیش از این در سال  95در پی بازدید استاندار خوزستان قرار بود تا پایان
همان سال طرح آب رسانی به این منطقه انجام شود اما این وعده تا کنون محقق نشده و این بار وعده آب رسانی تا سه
هفته دیگر به مردم غیزانیه داده شده است .وعده ای که امیدواریم این بار محقق شود.



سالخی زرافهای که به ایران آمده بود!

این جوری
که این بنده
خدا چاقو
دست گرفته
احتماال
گوشت زرافه
هم به منوی
قصابیها
اضافهمیشه
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جنجال ساعت مچی والیتی و همتی!
ساعتمچیرئیسکلبانکمرکزیورئیسهیئتمؤسس
وهیئتامنایدانشگاهآزادبهیکیازسوژههایرسانههاو
فضای مجازی تبدیل شده است .کاربری با انتشار توئیت
هایی درباره مدل و قیمت ساعت عبدالناصر همتی و علی
اکبر والیتی موجی از واکنشها را به راه انداخت .این
کاربر دربــاره ساعت همتی مدعی شد« :ساعت دست
آقای همتی شرون کنستانتن رفرنس  ۴۹۱۴۵با قیمت
حــدودی  ۱۶هزار دالره ».و در توئیت دیگری درباره
قیمت ساعت والیتی نوشت« :ساعت آقای والیتی رولکس
 Explorer2با رفرنس  ۱۶۵۷۰است که برای داشتن
اش باید  ۶۰۰۰دالر پول پرداخت کنید» .البته همتی در
پاسخ به خبرنگاری که درباره قیمت ساعتش از او سوال
کرده ،گفته« :این ساعت را از  ۱۸سال پیش استفاده می
کردم ولی مدتی است به علت این که منظم کار نمی کرد
کنار گذاشتم و استفاده نمی کنم .اگر کسی یک درصد
قیمتی را که اعالم شده بدهد حاضر به تقدیم هستم».
هنوز والیتی به قیمت ساعتش واکنش نشان نداده است.

853 K views

هندوانه های سرگردان!
برگشت خوردن هندوانه های ایرانی از ترکیه به دلیل
افزایش تعرفه واردات و ماندن محصوالتی همچون پیاز،
پسته و هندوانه روی دست تولیدکنندگان ایرانی با
واکنش کاربران فضای مجازی همراه بود .اما در این میان
باید یادآوری کرد که بحران کرونا تنها علت این مشکل
نیست .به اعتقاد یک مقام اتحادیه کشاورزی ،فقدان
الگویکشتوتصمیماتپراکندهازعللاینکاستیهاست
که هر سال هم شاهد این موضوع هستیم .یک مقام آگاه
هم گفته« :سال گذشته که پیاز نایاب و گران شده بود،
تعرفهای ۱۰هزار تومانی برای صادرات پیاز وضع شد
تا جلوی خروج پیاز از بازار داخلی گرفته شود .این تعرفه
چندی بعد لغو شد .حاال بازار داخلی از پیاز اشباع شده
اما مشتریان پیاز صادراتی از دست رفتهاند» .کاربری
نوشت« :مسئوالن جهاد و کشاورزی دقیقا چه کاری انجام
میدن که هر سال این اتفاق تکرار میشه و برنامه ای براش
اندیشیدهنمیشه؟»
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وصیت کرونایی یک مداح
صحبت های پایانی و ناراحت کننده مداح خوزستانی که
به دلیل کرونا جانش را از دست داده بازتاب گسترده
ای در فضای مجازی داشت .گفته می شود این فیلم با
رضایت خود مرحوم و برای افرادی که هنوز هم کرونا را
جدی نگرفته اند و با ناقل بودن خود انسان های بی گناه
زیادی را به مرگ نزدیک می کنند گرفته و منتشر شده
است .عباس بریهی در لحظات پایانی عمرش از روزهایی
می گوید که کرونا را مسخره و در همه مراسم شرکت می
کرده است .این مداح می گوید« :به جثه قویم می نازیدم
ولی .»...کاربری نوشت« :می خواستم پدر و مادرم رو
بردارم برم سفر ولی با دیدن این فیلم منصرف شدم».

پ

القیتهایکروناییمتکدیان
خ
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بندهخدا
کرونادارهاین
جوریدورش
پالستیک
کشیدن
ورفتنبه
عیادتش،به
نظرخودشون
پروتکلها
روهمرعایت
کردن

روتکلهایعیادتازکروناییها

واکنش رئیسسابقشنابهتخلف 300کیلومتری!
ویدئویی که توسط خبر آنالین منتشر و در آن ادعا شده
رئیس پیشین فدراسیون شنا آن را در اینستاگرامش
قرار داده و با  330کیلومتر در ساعت جاده مشهد -
گرگان را طی می کرده است با واکنش های زیادی در شبکه
های اجتماعی همراه شد .این واکنش به حدی بود که
امیرحسین آیت الهی را که یک دهه پیش رئیس پیشین
فدراسیون شنا بوده به واکنش وا داشت .او در گفت و
گویی اظهار کرده که این ویدئو مربوط به او نیست بلکه
مربوط به شرکت «بی ام و» و هفت سال قبل است .او
حتی مدعی شده است که این فیلم در ایران ضبط نشده و
مربوط به جاده های آلمان است .کاربران هم به این موضوع
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :یعنی خبرآنالین
به دروغ نوشته توی صفحه اینستاگرام آیت الهی این
ویدئو بوده!»

کش
اینلوله ِ
مهربونایرانی
چوندیده
اینسنگ
حاملهاستو
میخوادتخم
گذاریکنه
تکونشنداده
ولولهرواز
دورش
ردکرده!

«فورچون» اولین نفتکش ایرانی در حالی خود را به «ال پالیتو» ونزوئال رسانده که رسانه های جهان این اقدام ایران را دور زدن
آشکار تحریم ها ،تحقیر علنی آمریکا و ورود به حیات خلوت واشنگتن توصیف کردند.

ایرانبرایاولینباربهطورعلنیوآشکارپنجنفتکشحاملبنزین
خودراباپرچمجمهوریاسالمیروانهونزوئالکردهاست.پیشتر
آمریکاییهاتهدیدکردهبودندکهمانعرسیدننفتکشهایایران
به ونزوئال خواهند شد و پنج ناوچه نظامی خود را به سمت اولین
نفتکش ایرانی فرستادند .این تهدید آمریکا بدون پاسخ نماند و
پسازاینکهوزارتامورخارجهدریکاقدامپیشدستانهسفیر
سوئیس (حافظ منافع آمریکا) در ایران را احضار کرد و به طرف
آمریکایی هشدار داد ،رئیس جمهور کشورمان نیز آمریکایی ها
رابهمقابلهبهمثلتهدیدکردودرتماستلفنیباامیرقطرگفت:
«اگر نفتکش های ما در دریای کارائیب یا در هر کجا از جهان از
سویآمریکاییهادچارمشکلشوند،متقابالبرایآنهامشکل
بهوجودخواهدآمد».همانطورکه«عبدالباریعطوان»تحلیل
گرمشهورعربیگفتهاست،اینتهدیدجمهوریاسالمی  کارساز
واقع شد و «فورچون» اولین نفتکش ایرانی بدون هیچ مشکلی
خودرابهآبهایاقتصادیونزوئالرساندوازآنجابایکبالگرد
و یک کشتی ارتش ونزوئال تا سواحل این کشور اسکورت شد.
همزمان «مادورو» رئیس جمهور ونزوئال که کشور تحریم شده
اشبابحراناقتصادی،سوختوکرونادستوپنجهنرممیکند،
پسازرسیدن«فورچون»بهفارسیوباعبارت«سالملیکمایران»
از ایرانیان تشکر کرد و عده ای از جوانان ونزوئالیی ،پرچم ایران
رابهنشانهقدردانیازاقدامشجاعانهکشورمان،دریکیازنقاط
«کاراکاس»پایتختونزوئالبهاهتزازدرآوردند.
البته  این همه ماجرا نبود و رسیدن اولین نفتکش ایرانی ،در
رسانه های مختلف جهان بازتاب گسترده ای پیدا کرد .در این
بارهروزنامهواشنگتنپستایناقدامرا«دورزدنآشکارتحریمها»

توسطایراندانستوروزنامهرایالیومبااشارهبهاینکهسیاست
های تحریمی آمریکا شکست خورده و هنوز کشورهایی هستند
که از آمریکا نمی ترسند نوشت« :نمیدانیم احساس دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیگیر رسیدن نخستین نفتکش
ایرانی به یکی از بندرگاه های ونزوئالست ،چیست؟ اقدامی که
چالشقویبرایتهدیدهایویوشکستمحاصرهظالمانهای
استکهبهونزوئالتحمیلکردهولیخوبمیدانیمکهاحساس
فرد شکست خورده و خوار شده را دارد .رسیدن نفتکش ایرانی
به ونزوئال یک اقدام تاریخی است که بینی ترامپ و دولتش را به
خاکمالیدوبهملتهاییکهدرمحاصرهآمریکاقراردارند،نشان
داد که کشوری وجود دارد که به تحریم ها نه بگوید و با شجاعت
و مردانگی در برابر آن ایستادگی کند» .آن قدر این اتفاق مهم و
جالب توجه بود که کارشناس بی بی سی فارسی را واداشت که
ایناقدامایرانرایک«پیروزیسیاسیوتبلیغاتی»دربرابرآمریکا
بخواند و العالم مطرح کرد که این نفتکش ها مسلح بوده اند و
سالح آن ها اندیشه ای است که ایران به ونزوئال فرستاده« :این
اعتقادات می گوید که اگر قدرتی جرئت پاسخ دادن به آمریکا و
واردآوردنتلفاتمالیوجانیراداشتهباشد،میتوانبرایآنان
حدومرزیقائلشد.دنیاملکوامالکترامپنیستکههرطور
خواست عمل کند» .گفتنی است «فورچون» درحالی مشغول
تخلیه محموله خود در پاالیشگاه ال پالیتو است که نفتکش دوم
ایران (فارست) خود را به آب های اقتصادی این کشور رسانده
استو«کال ِول»آخریننفتکشایرانهمپسازعبورازتنگهجبل
الطارق به همراه دو نفتکش دیگر «فاکسون» و «پتونیا» درحال
گذرازدریایکارائیبونزدیکشدنبهسواحلونزوئالهستند.

استقبال توئیتری مردم ونزوئال و ایران از رسیدن نفتکش های ایرانی به مقصد
توی
ژوهانسبورگ
آفریقای
جنوبی گداها
برای این
که مردم از
ترس کرونا
بهشون کمک
نکنن راهکار
جدیدی پیدا
کردن

اینقسمت
وجدانکاری!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

تحقیر آمریکا در «ال اپلیتو»

منابع:فارس،دویچهوله،آخرینخبرواقتصادنیوز
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گرسیاس ایران # GraciasIran

هفتهگذشتهپسازحرکتنفتکشهایایرانیبهسمتونزوئال،
بحثهای متنوعی درباره این حرکت مطرح شد .از تهدیدهای
آمریکاییهاوجوابایرانگرفتهتابحثمیزانطالوبنزینمبادله
شده .اما لحظاتی بعد از رسیدن اولین نفتکش ایرانی به مقصد
خود در بندر «ال پالیتو» در شمال ونزوئال ،واکنشهای بسیار
زیادی به این موضوع در شبکه اجتماعی توئیتر نشان داده شد.
کاربرانازچهار ُبعدمختلفاینمبادلهرابررسیکردند.ازجمله:

اقتدار ایران

* یکی از نفتکشهای ایران به مقصد رسید ،هیمنه پوشالی
آمریکافروریخت،تحریم«حداکثری»بیمعناشد،صدایسیلی
خدایخرمشهردرگوشفرعونپیچید.
ِ
* وقتی یک تهدید معتبر روی میز بگذارید و اراده اقدام داشته
باشید ،درروزروشنهممیتوانتحریمرادورزد.
* خدا را شکر که ترامپ و مشاورانش باالخره متوجه شدند که
اگر به قواعد و مقررات بین المللی احترام بگذارند و تصمیمات
منطقی و عاقالنه بگیرند ،نه خودشان و نه سربازانشان دچار
ضربهمالیممغزینخواهندشد.

برجام و مذاکره
*اینکهنفتکشهایایرانبااقتدارپرچمکشورشانرابهاهتزاز
در میآورند آثار برجام است .چرا؟ چون تا قبل از برجام آمریکا
میتوانست کشتیهای با پرچم ایران را بازرسی ،توقیف ،امحا
یا مصادره به غیر کند .بعد از برجام تمامی تحریمهای شورای
امنیتمعلقشد.
* کسانی که چند هفته قبل محاصره رزمناو آمریکایی از سوی
قایقهایتندرویایرانرا«تنشآفرین»میخواندند،حاالخوب
استکهکالهخودراباالتربگذارندوبرسواحلونزوئالنظرکنند.

درنهایتبازاینقدرتنظامیوایدئولوژیکبودکهراهتجارترا
بازکردنهمذاکرهونهسازش.

پیامدها و افق پیش رو
*رسیدننفتکشایرانیبهونزوئالفقطصدورچندگالنبنزین
نیست؛.1ورودایرانبهحیاطخلوتآمریکا.2نفیتحریمهای
یک جانبه آمریکا مقابل چشم رسانه ها  .3ایجاد مسیر جدید
سیاسی-اقتصادیدرمراوداتدریایی.4نفوذمعنویدرملت
هایمنطقهآمریکایجنوبیهمهست.
* کشتیهای حامل سوخت ایرانی به ونزوئال رسید .حاال وقت
آن رسیده که کشتیهای حامل کاالهای ایرانی اعم از مواد
پتروشیمی ،دارو ،محصوالت غذایی ،دستاوردهای صنایع
هایتک ،موادمعدنی و ...به سمت بنادر دنیا حرکت کنند و
جهشتولیدرامحققسازند.

متشکرم ایران
* نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال در حساب توئیتری
خود با تشکر از ایران برای ارسال بنزین به این کشور با انتشار
تصاویری از کشتی ایرانی حامل بنزین نوشت« :پایان ماه
رمضان برای ما ورود کشتی  Fortuneرا به ارمغان آورد؛ نشانه
ای از همبستگی میان مردم جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال.
در جایی که کشورهای امپریالیستی می خواهند با زور ،احکام
خودراتحمیلکنند،فقطبرادریمیتواندمردمانآزادرانجات
دهد.متشکرمایران».
* بعد از توئیت رئیس جمهور ونزوئال با هشتگ متشکرم ایران
( )#GraciasIranبسیاری از مردم ونزوئال هم با این هشتگ
از ایران تشکر و از کشورمان به عنوان دوست استراتژیک خود
یادکردند.

