ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۶
اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻮﺘﺮ اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﺎ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ از ﺳﻮی
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪ .اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻗﻄﺮ اﺳﺖ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
ﻃﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی دوﺑﺎره در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ۱۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ ﺣﺪود  ۶۰۰ﺣﺴﺎب ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪه،

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ اش ﺑﺮﮔﺮدد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻠﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻪ ﻋﻠﺖ را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎﻓﺖ:
ارﺳﺎل اﺳﭙﻢ
ﻫﮏ ﺷﺪن ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﯾﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻮﯾﺖ

ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮی از اﻟﺠﺰﯾﺮه در ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﮐﺎﻧﺖ اﺻﻠﯽ ،ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﯾﮏ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮐﻤﭙﯿﻦ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ« .ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ
ً
ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺗﺎﺪ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﻫﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ ﺷﺪن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻫﮏ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﻟﺠﺰﯾﺮه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﻌﻼ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﻫﮏ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده و ﺣﺎﻻ در ﺣﺴﺎب
ﺧﻮد اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻫﻢ
ً
اﺻﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ .ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل در ﻣﻌﺮض ﻫﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﮐﺎﻧﺖ اﻟﺠﺰﯾﺮه را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮف
ﻓﻌﻼ اﻃﻼﻋﺎت
دﯾﮕﺮ ،ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺧﻮد اﻟﺠﺰﯾﺮه ﻫﻢ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده وﻟﯽ
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﻪ زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺗﺎزه در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

