
   محسن پورعرب:
محاله عده اي كه دنبال تجمع مسالمت آميز 
هس��تن روش��ش رو ياد نداش��ته باش��ن. 
درست كردن چند تا پالكارد، پياده روي يك 
مسير مشخص بدون ايجاد مزاحمت و آسيب 
به اموال عمومي، اما وقتي ميايي كف خيابون 
و تو صف افرادي قرار مي گيري كه موضوع تو 
رو بهانه ميكنن براي اهداف خودشون اونجا 

ديگه امنيت نداري. 
   امير صالحي:

به گشت ارش��اد معترضند كه چرا دختران 
را به خاطر پوشش دس��تگير مي كنند، اما 
جوان هموطن رشتي را به خاطر نپسنديدن 
ظاهرش تا سر حد مرگ كتك مي زنند، پرچم 
ايران را آتش مي زنند و خيابان ها را به آشوب 
مي كشند. دستگير هم شوند تحت حمايت 
كفتاره��اي ويراني طل��ب تبديل ب��ه فعال 
حقوق بشر و فعال حقوق زنان مي شوند. اين 
داعشي هاي آشوب طلب نگران ايران يا مردم 
ايران نيستند. اينها تنها به دنبال فرصتي براي 
نابودي ايران مي گردند. احتماالً اين كاميون 
سنگ هم براي اعتراض مسالمت آميز مهيا 

شده است. 

   حسين فراهاني:
اون تجزيه طلب حرومزاده اي كه داره پرچم 
ايران آتي��ش مي زنه اگه پ��اش بيفته براي 
رسيدن به هدفش هزار تا مثل مهسا اميني 

رو با افتخار آتيش ميزنه. #فكت
   عباس تقدسي نژاد:

كاش به ج��اي آن پرچ��م، بارها م��را آتش 
مي زدند؛ براي برافراشتن اين پرچم پاي هر 
قله اي چندين ش��هيد داده ايم.)برگرفته از 
سخنان حاج قاسم س��ليماني در خصوص 

جريانات فتنه ۸۸( #پرچم_عشق
   كبري آسوپار:

ماجراي مهس��ا اميني، داخلي ا س��ت و ورود 
مس��عود بارزاني كه مقاصد تجزيه طلبانه اش 
روشن است، واكنش تند ايران را مي خواهد. 
نماينده اقليم كردستان بايد احضار و به بارزاني 
يادآوري شود كه اگر ايران نبود، كل اقليم نبود 
و همين فردا هم اگر اراده كنيم، ديگر نيستي! 

بله، الشخورها منتظر نشسته اند. 
   كاربري با نام »ياس«:

اكانتم رو ريپورت كردن س��نگين و محدوده، 
اما اين دليل نميش��ه كه نگم بشكنه دستتون 
بي ش��رفا كه هموطنتون رو تنها گير آوردين و 

داعش وار كتك زدين. دين شما انسانيت نيست، 
شما يه مشت قاتل بالفطره هستيد خبر نداريد. 

   دانيال معمار:
با غم و ماتم م��ردم در ماجراي تلخ مهس��ا 
اميني، به آتش زدن موتور پليس و س��طل 
زباله و در نهايت پرچم كش��ورمان رسيدند. 
ببين كدام طرف ايس��تاده اي. هيچ ابهامي 
نيس��ت. جبهه حق و باطل، اين روزها مثل 

روز روشن است. 
   شراره داودي:

»اي در رگان��م خون وط��ن|  اي پرچمت ما 
را كفن« تو پرچم اي��ران آتيش مي زني، من 

مي خوام كفنم باشه، ما باهم فرق مي كنيم. 
   عباس كالهدوز:

آتش زدن اموال عموم��ي و ايجاد مزاحمت 
براي عبور و مرور مردم از سوی آشوبگران در 
خيابان ايتالياي تهران. اين كفتارها خونخواه 
مهسا اميني نيستند دنبال تخريب، ويراني و 

تجزيه ايران هستند. 
   امين موسوي:

وسط اين شلوغي فمنيس��ت ها هم شروع 
ك��ردن به پاره ك��ردن و آت��ش زدن قرآن! 
 دقيق ترين موضعي كه مي تونستن تا حاال 

بگيرن همين بود، ولي تا امروز جرئت بروزش 
رو نداشتند. 

   محمد اكبرزاده:
آنها كه از تش��ويش و تفرقه بي��ن ايراني ها 
ارتزاق مي كنند در حال دميدن در آتش��ند! 
دلسوز وطن، كنار اين كركس هاي بي وطن 

نمي ايستد! صحنه واضح و شفاف است!
   عبدالمجيد خرقاني:

تو تهران يه تجمع چند نفري به بهانه مرحومه 
اميني درست كردن بعد شعار ميدن رضاشاه 
روحت ش��اد! رضاخاني كه تو فاجعه مسجد 
گوهرش��اد هزار نفر و قتل عام ك��رد و براي 
كشف حجاب با باتوم تو سر ناموس مردم ميزد 
چه ربطي به مهسا اميني داره؟ پروژه اصلي 

براندازي هست و مهسا اميني هم بهانه. 
   محسن منصوري:

عناصر اصلي هسته هاي اوليه تجمعات امشب 
تهران كاماًل سازماندهي شده، آموزش ديده 
و با برنامه به دنبال ايجاد اغتشاش در تهران 
بودند. آتش زدن پرچ��م، ريختن گازوئيل 
در معابر، پرتاب س��نگ، حمل��ه به پليس، 
آتش زدن موتور و سطل زباله، تخريب اموال 

عمومي و ... كار مردم عادي نيست. 

آتش زدن پرچم و قرآن كار وطن  دوستان نيست
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به ناآرامي هاي شب هاي گذشته و آتش افكني منافقان و معارضان

در پي فوت مهسا اميني تجمعات اعتراضي در برخي از نقاط شكل گرفت، اما طولي نكشيد كه با 
ورود منافقان و تجزيه طلبان تخريب اموال عمومي آغاز شد. برخي از اين افراد قرآن كريم و پرچم 
ايران را آتش زدند. كاربران شبكه هاي اجتماعي در توئيت  هايي حساب اين افراد را از معترضان 

جدا دانستند و اين گونه حركات را تالش براي به انحراف بردن اعتراض مردم و براندازي نظام 
دانستند. كاربران تأكيد داشتند كه اگر فردي دغدغه ايران و اسالم را داشته باشد، هرگز به پرچم 
كشورش و قرآن كريم اهانت نمي كند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران مرور شده است. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصویر منتخب

      باالآمدن آب دريا در ونيز معمولي است، در بهار و پاييز سطح آب به اندازه اي 
باال مي آيد كه رفت وآمد را مختل مي كند و كوچه پس كوچه هاي شهر پر از آب 

مي شود درست مانند سيل| كانال تلگرامي »نشنال جئوگرافيك«

علی کریم پرور است نه گداپرور
آيت اهلل جوادي آملي)حفظه اهلل(:

گفت: شهريار در وصف علي بن ابيطالب)س( شعري گفت، افسوس 
كه يك بيتش بسيار ناقص و كم رنگ است! گفتم كدام بيتش نقص 
دارد؟ گفت اين بيت كه گفت: »برو  اي گداي مسكين در خانه علي 
زن / كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را«؛ اين بسيار بد است. 
گفتم: اين بيت بد است؟ اين از بيت هاي خوب آن غزل است! گفت: 
»علي گدا پرور نيست«، كريم پرور است؛  اي كاش شهريار به جاي 
اينكه گفت )برو  اي گداي مس��كين دِر خان��ه علي زن/كه نگين 
پادشاهي دهد از كرم گدا را(، مي گفت: »مرو  اي گداي مسكين تو 

در سراي موال / كه علي هميشه مي زد در خانه گدا را.«
در خانه علي هم نرو، بگذار او بيايد! مگر علي گدا پرور است؟! علي 
»كريم پرور« است؛ علي يعني بيت المال. مرو  اي گداي مسكين، 
در خانه علي هم نرو؛ علم مي خواهي، شفاعت مي خواهي، كرامت 
مي خواهي مغفرت ذنوب مي خواهي، ب��رو در خانه علي، اما دنيا 
مي خواهي، او بايد بيايد. »مر و اي گداي مسكين تو در سراي موال / 
كه علي هميشه مي زد در خانه گدا را.« او كريم پرور است، گداپرور 

نيست؛ اين روح است!
منب�ع: كان��ال تلگرام��ي »آي��ت اهلل العظم��ي ج��وادي آملي 

)مدظله العالي(« درس خارج تفسير قرآن كريم؛ قم خرداد ۱۳۸۵

   آیينه نفس

باز هم معيار به دردنخور رفاه آیفوني!
امين كاوئي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: 
به نظر مي رسد براي رس��انه اعتمادآنالين، 
گذاشتن پس��ت پر اشكال مقايس��ه قدرت 
خريد آيفون هر ساله مبدل به نوعي مناسبت 
ساالنه شده است، اما نكته با اهميت اين است 
كه اين پست پر از غلط هر سال هم بين افراد 
و كانال ها وايرال مي شود و اين موضوع خود 
نوعي هشدار براي رسانه هاي فارسي و ايرانيان 
است كه شايد توانايي اصالح اشتباهات يا ارتقا 
دانشي به كلي از بين رفته باشد! ظاهراً طراح 
اين اطالع نما ها حتي نگاهي به داده هاي قبلي 
آيفوني خ��ود در س��ال هاي ۱۳99 و ۱۴۰۰ 
نكرده كه ببيند اين چگونه شاخصي است كه 
رفاه مردم امريكا از ۶۲ برابر و ۴۳برابر ايراني ها 
در سال هاي 99 و ۱۴۰۰، به ۳۰ برابر در سال 
۱۴۰۱ رسيده باشد. پس با فرض ثبات اقتصاد 
امريكا، چه رشد قابل توجهي اقتصاد ايران كرده 
كه رفاه ايرانيان در اين فاصله نزديك به دو برابر 

شده است! اين نمودار پر از اشكال است:
۱( رفاه كشورها تابع قدرت تهيه سبد متنوعي 
از سوی درآمد اشخاص است كه »رايج« است 
توسط مردم آن كشور مصرف شود. اين »سبد« 
مورد اشاره مجموعه متنوعي از كاالها و خدمات 
اعم از خوراكي و آش��اميدني، اجاره مس��كن، 
حمل و نقل، پوش��اك و... اس��ت، خريد گوشي 
موبايل هم س��هم كمي در آن ايفا مي كند. بر 
فرض اگر هم گوش��ي آيفون هم خريده شد با 
باقي نيازهاي مصرفي چه بايد كرد؟ پس اين نوع 

مقايسه از نظر علمي ارزش خاصي ندارد. 
۲( آيف��ون كاالي قابل تجارت اس��ت. پس 
قيمت اس��مي آن در همه  ج��اي جهان كم 
 و  بيش يكس��ان اس��ت، اما درآمد اسمي دو 
كش��ور متفاوت با وجود قدرت خريد مشابه 
ممكن است يكي نباشد. براي همين با مقايسه 
»قدرت خريد آيفون« فكر مي كنيم كه يكي از 
ديگري مرفه تر و پردرآمدتر است، در حالي كه 
اينطور نيست. براي همين است كه با ديدن 

جدول فوق به اشتباه برداشت مي كنيم رفاه 
مردم »امريكا« حدود دو برابر مردم »امارات 
متحده عربي« است، در حالي كه اين دو كشور 
از نظر »درآمد ناخالص ملي سرانه« كه مالك 
رفاه است، يكسان هستند و حتي كمي وضع 
رفاه امارات متحده عربي بهتر هم هست. اين 
تفاوت براي كش��ور ما كه نسبت به بسياري 
كشورها در جهان ارتباط تجاري و  سرمايه اي 
به نس��بت ضعيف تري با ديگر كشورها دارد، 
بسيار شديدتر و مشهودتر است. پس باز هم 

اين مقايسه فوق داراي اشكال است. 
۳(حداقل دس��تمزد معادل ميانگين دستمزد 
نيس��ت پس لزوماً هم ربطي به رفاه ندارد. قباًل 
توضيح داده بودم كه با باالبردن حداقل دستمزد 
لزوماً نمي توان مردم را مرفه كرد. حداقل دستمزد 
نوعي قيمت گذاري دستوري در بازار كار است كه 
مي تواند ربطي هم به واقعيت هاي اقتصاد نداشته 
باشد و تنها موجب بيكار ماندن افراد جوياي شغل 

شود. همچنين فاصله نس��بي حداقل دستمزد 
با دس��تمزدهاي واقعي ب��ازار را نمي دانيم، هم 
نمي دانيم و چه تعداد از افراد جامعه به اصطالح 
»حداقل بگير« هس��تند. پ��س همين طور كه 
مالحظه مي شود، مقايسه قدرت خريد براساس 

حداقل دستمزد نيز اعتبار چنداني ندارد. 
۴(ن��رخ ارز و ت��ورم لزوم��اً همزم��ان تغيير 
نمي كنن��د. به خص��وص در كش��ورهاي با 
درآمدهاي نفت��ي دولت هايی مث��ل ايران، 
رشد نرخ ارز با تغييرات تورم داخلي همزمان 
و همراس��تا رخ نمي دهد و ممكن است مثل 
سال هاي 9۰- ۸۱ شاهد سقوط مداوم و مثل 
سال هاي 99- 9۶ شاهد صعود مداوم نرخ ارز 
حقيقي باشيم. در اين شرايط قيمت »آيفون« 
كه كاالي قابل تجارت است با رشد نرخ برابري 
ارز مستقيماً باال مي رود، اما ممكن است هنوز 
دستمزدها به خاطر عدم تخليه كامل تورم باال 
نرفته باشد. در همين ش��رايط موقتاً ممكن 

است مقايسه ارزش اسمي دستمزدها با قدرت 
خريد »آيفوني« ما را به خطا ببرد، چون قيمت 
آيفون فوراً زياد شده است، اما دستمزدها هنوز 

فرصت تعديل و افزايش را پيدا نكرده اند. 
۵( آيفون تنها يك مورد كاالست. ممكن است 
به دليل ش��رايط خاص تحريم تجاري و بانكي 
يا عوارض و ممنوعيت هاي گمركي بر تجارت 
كاالهاي خاص )كه ما اكنون درگير هر دو آنها 
هستيم( تجارت آن كاال با اختالل مواجه شود. 
طبيعتاً اگر كاال وارداتي باشد با افزايش قيمت 
نسبت به قيمت جهاني مواجه مي شود. خصوصاً 
كااليي مثل »آيفون« كه محدوديت هاي زيادي 
بر سر تجارت آن وجود دارد. در اين شرايط طبعاً 
مقايسه قدرت خريد »آيفوني« پرخطاتر است. 

۶( تفاوت هاي مالياتي؛ در كشور ما ماليات ها 
)به خصوص مالي��ات بر كل درآم��د خانوار( 
عماًل وجود ن��دارد، در عوض در بس��ياري از 
كشورهاي غربي و امريكاي شمالي ماليات  ها تا 
۴۰درصد درآمد هم مي رسد و براي درآمدهاي 
پايين تر به تناس��ب درصدي از درآمد صرف 
ماليات بر درآمد مي شود. همچنين »ماليات 
بر مصرف و ارزش افزوده« هم وجود دارد كه 
قيمت خرده فروشي داخلي را گران تر از قيمت 
عمده فروشي صادراتي مي كند. پس »تفاضل 
درآمد و درآم��د قابل تصرف مؤث��ر خانوار« 
تفاوت جدي بين ايران و ساير كشورها دارد و 
مقايسه دقيق بايد بعد از كسر ماليات بر درآمد 
و درنظرگرفتن ماليات بر مصرف صورت گيرد. 
7( اشتباهات محاسباتي؛ از همه موارد باال هم 
بگذريم، در امريكا با حداقل دس��تمزد فدرال 
7/۲۵ دالر ساعتي است كه با فرض ماهانه ۱7۶ 
ساعت كار و قيمت هزار دالري آيفون )بدون 
هيچ گون��ه مالي��ات( »۱۸ روز كاري« خريد 
آيفون طول مي كشد و حتي با مفروضات خود 
نويسنده هم جور درنمي آيد! )حتي با فرض 
حداقل دستمزد ۱۱/۲۵دالر ساعتي عدد ذكر 

شده براي امريكا با واقعيت فاصله دارد.(

خطابه  زینب کبري )س( در کاخ یزید
بخش هاي��ي از خطابه  حض��رت زينب 
كبري)س( در كاخ يزيد به ترجمه استاد 
حسن رحيم پور در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده اس��ت. حضرت زينت)س( 
خط��اب ب��ه يزي��د )لعنت اهلل علي��ه(  
مي فرمايند: روزي بيايد كه از اعماق دلت 
بگويي  اي كاش الل و دس��ت شكسته 
بودم و نمي گفتم آنچه گفتم و نمي كردم 
آنچه كردم. خداوند نخوابيده است. فكر نكن كه هيچ نظارت الهي و رباني بر اين عالم نيست؛ مثل اينكه 
خدا خوابيده و در جريان اين اتفاقات نيست. خدايا! ستمگران را بي انتقام نگذار. خشم خود را بر سر 
اينان بريز كه خون ها از ما ريختند و مردان و برادران ما را كشتند. يزيد! تو پوست ما را به دندان كشيدي 
و گوشت ما را پاره پاره جويدي، اما گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شدند، مردند و از تاريخ حذف 
شدند، بلكه آنها زندگانند. خدا داور است و داوري خواهد كرد و همه  آنها كه با عمل و سكوتشان با تو 
در اين جنايت همدستي كردند، در قيامت وضع تو را دارند. مصيبت هاي بزرگ كار مرا به آنجا رسانده 
است كه با تو رودررو سخن بگويم، اما بدان كه تو را كوچك مي بينم. كوچك تر از آن مي دانم كه اليق 
اين گفت وگو باشي. آري؛ س��ينه هاي ما مي سوزد كه حزب اهلل به دس��ت حزب شيطان، به دست 
شكست خوردگان و آزادشدگان روز فتح مكه كشته شدند، اما بدان كه اگر امروز تو ما را اسير گرفته اي، 
همين فردا، خودت به غنيمت خواهي رفت. تو نخواهي توانست نام ما را محو كني. تو نخواهي توانست 
نام ما را از تاريخ حذف كني. زيرا وحي الهي به تكليف مقدس ما محو ش��دني نيست. زود است كه 
شيرازه  حكومت تو از هم خواهيد پاشيد و دهان ها همه به لعن تو سخن خواهد گفت. سپاس خداي 
را كه آغاز كار ما از همان ابتدا درست نهاد. سنگ اول، سنگ سعادت بود و سنگ آخر، سنگ شهادت 

بود. خداي اجر شهيدان ما را افزون كند و سرنوشت ما در دست اوست!

دورشدن آدم ها
اميرعلي بني اسدي در كانال تلگرامي 
خود نوشت: دورشدن آدم ها، آدم هايي 
كه يك وقتي نزديك بوده اند، با همه 
دورش��دن ها تفاوت دارد. دورش��دن 
آدم ها گاهي اينطور است كه هيچ كدام 
از جايشان تكان نمي خورند، هيچ كدام 
قدمي در جه��ت دوري بر نمي دارند، 
هيچ كدام ني��ت دوري ندارند، با اين 
وجود دور مي شوند. دورشدن آدم ها گاهي اين شكلي است كه سر جايشان ايستاده اند، ولي زمين 
بينشان كش مي آيد و دورشان مي كند. اين شكلي است كه زمين بين شان شكاف بر مي دارد و 
بين شان دره اي باقي مي گذارد. اين شكلي است كه گاهي زلزله آواري را بين شان فرو مي ريزد. دور 
شدن آدم ها گاهي اينجوري است كه دنياي اطراف شان تكان مي خورد، تغيير مي كند، شكاف 

بر مي دارد. آدم ها گاهي در دور شدن شان از هم هيچ تقصيري ندارند.

آیا شما لنگر زندگی کسی هستيد؟
عليرضا شيري در كانال تلگرامي خود 
نوشت: خودتان را دست كم نگيريد! 
يكي از چيزهايي كه باعث مي ش��ود 
يك نفر دچار فروپاشي رواني گردد، 
اين است كه قهرمان هاي زندگي اش 
را برايش بي معنا كنيم؛ يعني درباره  
كسي كه از او انرژي، جان، زندگي و 
انگيزه مي گيرند، به او دلبس��ته اند و 
الگو اس��ت، بگوييم فالني كه بي غيرت اس��ت، وطن ف��روش و بي ناموس اس��ت. خب وقتي 
قهرمان هاي يك آدم را از او گرفتيم، وقتي لنگري نداشت، خيلي راحت مي توانيم هر چيزي 
را روي او پياده كنيم. جامعه هم همينطور است؛ آدم هايي كه مسئوالنه زندگي مي كنند، كار 
مي كنند ستون هاي يك جامعه اند. اگر شما هم از اين آدم ها هستيد، بدانيد كه افراد زيادي با 
اعتماد به شماست كه مي توانند قشنگ زندگي كنند؛ شما مي شويد ستون زندگی آدم ها و 
اين نقش بزرگي است كه خداوند به شما داده است، اينكه اراده مي كنيد درست زندگي كنيد 
و تعدادی ديگر به درست زيستن شما، درست تر ادامه مي دهند. لنگربودن با تكيه گاه بودن 

فرق دارد، كافي است خودت، بهترين خودت باشی. مسئوليتي است غيرمستقيم تر. 

 یافتن شهروندان براساس عكس هاي اینستاگرام 
و دوربين هاي شهري

كان��ال تلگرام��ي »مجل��ه ه��وش 
مصنوعي« نوش��ت: ي��ك هنرمند 
بلژيكي توانسته با عكس اينستاگرام 
برخي افراد و استفاده از دوربين هاي 
ش��هري آنها را رديابي كرده و نشان 
دهد كه نظارت حتي در موقعيت هاي 
به ظاهر بي ضرر چقدر مي تواند مؤثر 
-The Fo  باش��د.  اين پروژه ك��ه

lower نام دارد، زاييده فكر درايز دپورتر )Dries Depoorter( هنرمند بلژيكي است كه 
يك سيس��تم هوش مصنوعي را برنامه ريزي كرده ك��ه فيلم هاي ويدئويي با دسترس��ي باز 
دوربين هاي سراسر جهان را بررسي مي كند و سپس تصاوير را با عكس هاي اينستاگرام مطابقت 
داده و به دنبال موارد مشابه مي گردد.  بر اين اساس اگر يك عكس اينستاگرامي نزديك به يك 
دوربين شهري گرفته ايد، احتمال زيادي وجود دارد كه او بتواند شما را پيدا كند.  دپورتر چند 
سالي است كه روي مسائل مربوط به حريم خصوصي، نظارت و هوش مصنوعي كار مي كند. 
اين ايده زماني به ذهنش خطور كرد كه وي داش��ت فيلم هاي دوربين هاي ش��هري را تماشا 
مي كرد و متوجه ش��د ش��خصي به مدت ۳۰ دقيقه زير يكي از آنها عكس هاي اينستاگرامي 

مي گيرد. او فكر كرد كه آيا مي تواند آن شخص را پيدا كند يا نه.

4دليل شاد نبودن
كانال تلگرامي »تبيان« نوش��ت: چهار دليل كه باعث مي ش��وند شاد 
نباشيم: ۱( شادي رو به شرايط بيروني وابسته مي كنيم؛ ۲( زندگيمون 
رو به تأييد ديگران وابس��ته مي كنيم؛ ۳( مش��غول كاري هستيم كه 

دوستش نداريم؛ ۴( بيش از حد غرق كار يا افكارمون هستيم.  

کشته سازي جدي است
حسين صارمي در توئيتي با اشاره به تجمعات دوشنبه شب در بلوار كشاورز 
تهران نوشت: نيم ساعت ليدر اغتشاشات را تعقيب مي كردم، گاهي سمت 
پليس و گاهي ميان جمعيت س��نگ پرتاب مي كرد. كشته سازي جدي 

است، مراقب دوستان و خانواده باشيد.

عجيب ترین صحنه انسان مدرن
كاربري با نام »مهدي« نوش��ت: س��اعت ۸،7 صبح هر روز عجيب ترين 
صحنه انسان مدرن رقم مي خوره؛ انبوهي از آدم گروه گروه، اكثراً هدفون 
تو گوش، صورتا پف كرده، هيچ كس با هيچ كس حرف نميزنه، همه منتظر 
مقصدن تا به محض رسيدن لبخند رو روي صورت بيارن و اونجا آدم دوست 

داشتني اي باشن و از همه عجيب تر اينكه اين صحنه براي همه عاديه.

نخستين موتورسيكلت پرنده جهان
كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« خبر داد: اكس توريسمو نخستين 
موتورسيكلت پرنده جهان در نمايشگاه خودروي ديترويت در امريكا 
به معرض ديد عموم گذاشته شد و اين بدان معناست كه ممكن است 
به زودي روزي فرا برسد كه به جاي خودرو سوار وسيله  نقليه اي شبيه 
پهپاد شويم. اين هاوربايك كه اكس توريس��مو نام دارد و از سوی يك 
استارت آپ ژاپني طراحي شده قادر است به مدت ۴۰ دقيقه پرواز كند 

و سرعت خود را تا ۱۰۰ كيلومتر در ساعت افزايش دهد. 
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