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دستگیریبعداز ۶۰دقیقهآزادیوحیرانیدرگردنهحیران!


روشجدید استخراجکنندگانغیرقانونی
ارزهایدیجیتالبرایفرارازقانون



ویدئویی از یک کودک کار پاکستانی که برای یک بچه گربه
غذا می خرد ،سوژه برخی از رسانه های جهانی شد .در
این ویدئو می بینیم که این کودک پاکستانی تمام پولی را
که دارد ،برای بچه گربه گرسنه ای که پیدا کرده غذا می
خرد و خودش گرسنه می ماند .کاربران به این مناعت طبع
کودک کار پاکستانی واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«انسانیت و مهربانی این کودک کار که پول غذای خودش
رو برای یه گربه غذا می خره ،خیلی از اشراف و پولدارهای
جهان ندارن ».کاربر دیگری نوشت« :یکی از خوبی های
بچه ها اینه که نگران روزی شون نیستن و فطرتا می دونن
روزی شون رو خدا می رسونه به همین دلیل بخشنده
ترند ».کاربری هم نوشت« :کارهای بزرگ کردن سن و
سال نمی شناسه ،بلکه قلب بزرگ الزم داره».



حیرانیدرگردنهحیراندرآخرینجمعهتابستان!
روز گذشته ویدئویی در فضای مجازی از تردد خودروهای
انبوه در گردنه حیران مربوط به ساعات پایانی جمعه هفته
گذشته منتشر شد که باعث شده بود این محور مواصالتی
با ترافیک سنگینی مواجه شود و به اصطالح بند بیاید.
بسیاری این ویدئو را شبیه ویدئوهای آخرالزمانی و حرکت
مواد مذاب آتشفشان ها دانستند و به آن واکنش نشان
دادند .در آمارهای منتشر شده از سوی مرکز مدیریت
راههایکشور،ترددوسایلنقلیهمختلفنسبتبهمتوسط
تردد روزانه در هفته گذشته  ۱۳۴درصد رشد داشته
است .کاربری نوشت« :اون وقت می خوایم کرونا هم از
بین بره!» کاربر دیگری نوشت« :خیلی از این خانواده ها
همونا هستن که می گن به خاطر کرونا حاضر نیستیم بچه
مون رو بفرستیم مدرسه ».کاربری هم نوشت« :یه عده
مثل این که یادشون رفته مدارس غیرحضوریه و طبق
روال ساالنه شون روزای آخر شهریور زدن به جاده و این
تصویر رو ساختن».



3.9 M views

سرقت ۶۰،دقیقهبعدازآزادی!
دستگیری سارقی که یک ساعت بعد از آزادی دست به
سرقت زده بود ،در فضای مجازی پربازدید شد .این سارق
دلیل سرقت بعد از آزادی را شرط بندی با هم سلولی اش
اعالم کرده و گفته« :شاهین خطر ،همسلولیام مثل من به
اتهام سرقت گوشی تلفن همراه دستگیر شده بود اما به
گفته خودش دستش چسب داشت و در چشم برهمزدنی
گوشی را سرقت میکرد ما همزمان آزاد شدیم و شرط
بستیم که در یک روز  100گوشی سرقت کنیم ».او در
ادامه اعتراف هایش هم گفته« :مدل گوشی و قیمتش
مهم نبود ،فقط باید گوشی تلفن همراه می دزدیدیم .قرار
بود برنده  ۲۰۰میلیون تومان بگیرد ».او با این که برای
ششمین بار بازداشت شده اما میگوید« :همین که در
کریخوانی او میباخت و جلوی دیگران مشخص میشد که
من حرفهایتر از او هستم ،برایم کافی بود».



منتظر واردات خودروی خارجی ابشیم؟

2.1 M views

2.8 M views

بزرگمنشییککودککار

مایرنهایسیار!

3.1 M views

وام ۳۰۰میلیاردیکارکنانبیمهمرکزی!
در بررسی صورت های مالی بیمه مرکزی در سال 99
مشخص شد ،این شرکت به کارمندانش حدود 300
میلیارد تومان پــاداش داده اســت .نود اقتصادی در
گزارشی در این خصوص مدعی شد« :در حالی که بیمه
مرکزی کمتر از  ۵۰۰کارمند دارد ،بررسی صورت های
مالی منتهی به اسفند سال  99این شرکت نشان میدهد
که نهاد ناظر صنعت بیمه به کارکنان خود حدود ۳۰۰
میلیارد تومان وام داده است ».همچنین در بخش دیگری
از این گزارش آمده است که با توجه به بررسی صورت
های مالی مشخص است که این شرکت در سال  99بیش
از  10میلیارد تومان هزینه تبلیغات کرده است! کاربری
نوشت« :واقعا اگر این خبر درست باشد چرا باید یک نهاد
دولتی به کارکنان خودش این جور وام های کالنی رو بده
که ما توی خواب هم نمی بینیم؟»



همانطورکهمیدانیداینروزهابحثاستخراجرمزارز
بهصورتغیرقانونییکیازمعضالتصنعتبرقکشور
است که باعث شد در تابستانی که گذشت روزهای
زیادی را در خاموشی به سر ببریم .با این حال پلیس به
همراهشرکتتوانیروباکمکسوتزنیمردمومعرفی
مکان هایی که در آن ها رمــزارز استخراج می شود،
توانست مقدار قابل توجهی ماینر را کشف و ضبط کند
امامتخلفانبهتازگیبرایاینکهگرفتارماموراننشوند
ازروشهاییاستفادهمیکنندکهباواکنشهایزیادی
همراهبودهاست.
▪کشفیکمزرعهغیرقانونیپشتنیسان

به تازگی یک مزرعه غیرقانونی استخراج پشت یک
نیسان کشف شــده که نشان می دهــد متخلفان با
استفاده از نیسان و گذاشتن دستگاه های ماینر در
اتاقک پشت ماشین ،آمادگی فرار از دست ماموران
را خواهند داشت .بدین ترتیب هر زمان خطر حضور
ماموران احساس می شــود؛ نیسان مدنظر دستگاه
های ماینر را از محل دور می کند .با این حال ماموران
بر اساس اعالم وزارت نیرو در خصوص میزان مصرف
غیرعادیدرساختمانکنارگمرکساوه،بهساختمان
مزبور مشکوک شدند و توانستند با زیر نظر قرار دادن
آمد و رفت ها ،نیسانی را که  31دستگاه ماینر با بار
مصرفی  300آمپر در اتاقک پشت ماشین داشت،
شناسایی و توقیف کنند .ماینرها همان دستگاه
های استخراج رمز ارز هستند که غالبا توسط شرکت
بیت ماین ( )BITMAINبه عنوان پیشران این صنعت
ساختهمیشوند.
▪مصرفبرقماینرهاروزبهروزبیشترشد

ماینرها پیشتر به دلیل فناوری قدیمی ،استفاده از
CPUهای معمولی و قدرت کمتر برای استخراج ،برق
کمتری نیز استفاده می کردند اما با به روز شدن مداوم
این دستگاه ها و افزایش گرافیک آن ها برای باال بردن
قدرت استخراج ارز دیجیتال ،میزان برق استفاده
شده توسط آن ها نیز افزایش یافته است .در سال های
گذشته این صنعت نوپا در ایران نیز با استقبال مواجه
شد و عده ای از سرمایه گذاران برای فعالیت قانونی در
صنعتاستخراجرمزارزاقداموبادریافتمجوزفعالیت
خود را آغاز کردند.
▪واکنشکاربرانبهماینرهایسیار

2.4 M views

 ۲فیلمتلخاماپربازدید
روز گذشته دو فیلم تلخ در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد که یکی از آن ها درباره پرتاب شدن راننده یک
خودرو به بیرون از خودرو در یک سانحه تصادف بود .در
ویدئو مشخص است که راننده به دلیل نبستن کمربند
ایمنی حدود  4یا  5متر به هوا پرتاب می شود .کاربری
نوشت« :با دیدن این صحنه ها آدم می فهمه چرا بستن
کمربند الزامیه ».ویدئوی دیگر هم از تلویزیون ترکیه
است که چگونگی و لحظه مرگ یک قاچاقچی اکوادوری در
خیابان های ترکیه را نشان می دهد .این قاچاقچی به علت
پاره شدن بسته مواد مخدری که بلعیده بوده تا بتواند
مواد را به ترکیه برساند جان خود را از دست می دهد.
گفتهشدهاینقاچاقچیقصدجابهجایی 400گرمکوکائین
را به این شکل داشته است.

3.4 M views

قتلعاممارهادرتگزاس
هر سال جشنواره ای در شمال تگزاس برگزار می شود که
در آن هزاران مار توسط مردم به طرز وحشیانه ای کشته
و پوست شان کنده می شود .این موضوع وقتی بیشتر
جای تعجب دارد که هزاران نفر هم برای تماشای این قتل
عام پول پرداخت می کنند .در این جشنواره چهار روزه که
یکَنند و
ساالنه برگزار می شود ،پوست مارهای زنگی را م 
با خون آن ها روی دیوار آثار یادگاری می زنند .هر سال جان
ده ها هزار مار زنگی برای این جشن چهار روزه گرفته می
شود .این مارها به جشن آورده می شوند و پوست کندن
آن ها سرگرمی حاضران در جشن است که برای شرکت
در پوست کندن پول هم پرداخت می کنند .همان طور که
در تصویر مشاهده می کنید ،کودکان هم در این مراسم
حضور دارند .کاربری نوشت« :غرب وحشی که می گن
همینه،انگارهنوزنتونستندستازوحشیگریبردارن».

ترفند جدیدی که برخی برای استخراج ارز دیجیتال و
فرار از قانون به کار برده اند با واکنش های زیادی همراه
بود که برخی از آن ها را در ادامه می خوانید.
یعنی یه عده اگه این هوش شون برای کارهای خالف
رو در کارهای قانونی به کــار ببندن به شــدت موفق
خواهند بود .واقعا هوش باال می خواد ماینینگ پشت
وانت!
از وقتی خط تولید نیسان متوقف شده انگار برای
این خودرو حرمت قائل نیستن و گرنه نیسان رو چه به
ماینرورمزارز؟
از حاال به همه وانت ها و نیسان های اتاق دار به شکل
برقدزدنگاهنکنیدایناستثنابوده.
ایناییکهرمزارزاستخراجمیکننوباعثقطعیبرق
شدنواحتماالخوبهمپولدرمیارنبدنیستبدونن
کهخونمردمروتویشیشهکردن.

اظهارات ضد و نقیض درباره مصوبه طرح سامان دهی خودرو تردیدهایی را
در خصوص تایید آن توسط شورای نگهبان مطرح کرده است ،ماجرا چیست؟

بعد از سه سال که از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می گذرد ،روز چهارشنبه  24شهریور مجلس با  172رای موافق،
 38رای مخالف و  3رای ممتنع از مجموع  243نماینده حاضر در مجلس به اصالحات کمیسیون صنایع و معادن در
خصوص طرح سامان دهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو موافقت کرد .بعد از تصویب مجلس اما اظهارات ضد
و نقیضی درباره این مصوبه و فرجام آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که این اظهارات
تردیدهایی را درباره تصویب این طرح در شورای نگهبان مطرح کرد که البته با واکنش سخنگوی این شورا همراه شد.
در این گزارش به روند این اظهارات و البته جزئیات این مصوبه پرداخته ایم.
▪ .1واردات از کی ممنوع شد

واردات خودرو االن بیش از سه سال است که به طور کامل تعطیل
شده است .تیر  ۹۷بنا بر دستور محمد شریعتمداری ،وزیر وقت
وزارتصنعت،معدنوتجارت،وارداتخودروبهکشورممنوعشد.
این ممنوعیت هم یک دلیل مشخص دارد؛ این که کشور ارز برای
وارداتخودروندارد.درمجلسقبلنمایندگانطرحیراپیشنهاد
کردندکهباشرایطخاصیوارداتخودروآزادشود.شوراینگهبان
مخالفت کرد و این طرح به مجلس برگشت خورد .در دوره جدید
نمایندگانطرحقبلیرااصالحکردندوابتدادرکمیسیونصنایعو
بعددرصحنعلنیمجلسآنرابهتصویبرساندند.اینطرحاجازه
وارداتخودروبههرشخصحقیقیوحقوقیرامیدادبهاینشرط
کهبرایوارداتیاازارزهایدپوشدهدرخارجازکشوراستفادهشود
یاازارزحاصلازصادراتخودرویاقطعاتوصنایعمرتبط.
▪ .2چه خودروهایی می شود وارد کرد؟

طبق مصوبه جدید مجلس هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند
ازطریقوارداتبدونانتقالارزبرایوارداتخودرواقدامکندکه
اینخودروهاشاملخودروهایتمامبرقییادونیرویی(هیبریدی)،
خودروهای بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب ( )bو باالتر یا
دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا باالتر بر اساس گواهیهای
استانداردمعتبرمیشود.البتهمیزانخودرویموردنیازراشورای
رقابتهرششماهیکبارتعیینمیکند.
▪.3اولینمخالفت

با نگاهی به صحبت مخالفان این مصوبه در جلسه رای گیری
میتوان اولین اظهاراتی را دیدکه تصویب این مصوبه در شورای
نگهبان را دچار تردید می کند .به گزارش مهر مصطفی میرسلیم
نمایندهمجلسدرحاشیهجلسهعلنیروزچهارشنبه 24شهریور
گفته بود« :هفته گذشته جلسهای در مجمع تشخیص مصلحت
نظام برگزار شد و با موضوعی که در این اصالحیه آمده است،
مخالفت شد .شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد
کــرد .با تصویب این اصالحیه ،تولید و بررسیهای تحقیقاتی
لطمه می خورد و جوانان فعال در این حوزه دلسرد میشوند ».اما
داوود دانشجعفری دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در 27شهریور اظهارات میرسلیم را تکذیب کرد و در گفت و گویی
با «بازار نیوز» توضیح داد که «این نظر مجمع نبوده و نظر شخصی
آقای میرسلیم است .مخالفتی که میرسلیم اعالم کرده مربوط به
یک مورد اختالفی در سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان
در خصوص واردات خودروهای برقی و هیبریدی بوده که مجلس
معتقد بود واردات این گونه خودروها باید از پرداخت عوارض
گمرکی و تعرفه واردات معاف شود ولی شورای نگهبان و مجمع
مخالفبود».
 ▪.4توئیتجنجالی

بعد از بازنشر اظهارات میرسلیم توئیت یکی از فعاالن رسانه ای
فضای مجازی دوباره فضای واردات خودرو را غبارآلود کرد .علی
قلهکی در  27شهریور در توئیتی که بسیار پربازدید شد ،نوشت:
«طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو ،به اتفاق آرا توسط
هیئتعالینظارتبر ُحسناجرای
سیاستهای کلی نظام رد شد.
ِ
مقررات نظارت ،اگر
طبق ماده ۷
این طرح به تصویب نهایی مجلس
برسد ،احتماال به دلیل مغایرت با
بند  ۲اصل  ۱۱۰از سوی شورای
نگهبانردخواهدشد».

▪.5مرجعمخالفتکنندهبامصوبهمجلس

همان طور که پیش از این خواندید ،میرسلیم و یک فعال فضای
مجازی ،مرجع مخالفت کننده با مصوبه مجلس را هیئت عالی
نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام اعالم کرده اند.
اینهیئتسال 96با 25عضوتشکیلشد.سرانقوا،رئیسودبیر
مجمعتشخیصمصلحتنظامو 20عضودیگر اعضایمجمعاین
هیئتراتشکیلمیدهند.درترکیباعضایاینهیئتچهرههای
مختلفی از اعضای مجمع حضور دارند از علی آقامحمدی و احمد
توکلیگرفتهتاباهنرودانشجعفریوالبتهسیدمصطفیمیرسلیم.
▪.6انتقادهابهطرحچیست؟

زمانیکهطرحآزادسازیوارداتخودرودرمجلسقبلمطرحشد،
شوراینگهباندوایرادبهاینطرحگرفت.یکیحذفتعرفهواردات
خودروهایبرقیوهیبریدیودیگریمسئلهخروجارزازکشوربرای
وارداتخودروهایخارجیکهبهاعتقادبسیاریایندومشکلدر
مصوبهاخیرمجلسحلشدهاست.بااینحالمصطفیمیرسلیم
معتقد است که نه تنها ایرادات شورای نگهبان رفع نشده بلکه با
توجه به تصویب این طرح واردات خودروهای گازسوز هم به تولید
داخل لطمه خواهد زد .جدا از این ،طرح آزادسازی واردات خودرو
بهکشورمخالفانجدیدیگریهمداردوحتیوزیرصمتهمباآن
مخالف است .چون رضا فاطمی امین هفته قبل اعالم کرد دولت
هیچبرنامهایبرایوارداتخودرویخارجیندارد.
▪.7اصراریکنماینده

آنطورکهروحا...ایزدخواه،عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس
به «بورسان» گفته ،تصمیم نهایی در خصوص «آزادسازی واردات
خودرو» را شورای نگهبان میگیرد و سرنوشت طرح سامان دهی
بازار خودرو در دست این نهاد است نه مجمع تشخیص مصلحت
نظام .با این حال به گفته این نماینده مجلس شورای اسالمی،
مجمعتشخیصمصلحتنظامنظرخودرادراینخصوصبهشورای
نگهباناعالمکردهوالبتهممکناستدرراینهاییشوراینگهبان
نیز اثرگذار باشد .ایزدخواه در خصوص این موضوع که اگر شورای
نگهبانطرح«ساماندهیبازارخودرو»راتصویبنکند،مجلسچه
میکندهمگفته«:اینطرحباردیگربهمجلسبازمیگرددتاتوسط
نمایندگانمجلسشورایاسالمیبازنگریشود».پیشازاینهم
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در بخش خبری ساعت 21
شبکهیکضمندفاعازاینمصوبهگفته«:اینیکطرحهوشمندانه
مشروطیاستکهمیتواندخودروسازماراوادارکندکهخودرورابا
شرایطرقابتپذیر،صادراتمحوروارزانقیمتتولیدکند».
▪ .8نظر شورای نگهبان

بر اساس قانون برای تبدیل شدن مصوبات مجلس به قانون ،رای
شورای نگهبان کفایت می کند از همین نظر صحبت های طحان
نظیف سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مصوبه سامان دهی
وارداتخودروحائزاهمیتاست.طحاننظیفعمالتصمیمگیری
بهجایشوراینگهبانازطرفمیرسلیموبرخیکارمندانمجمع
راردکردوبهرسانههاگفت«:مابایدجلسهتشکیلدهیمومصوبهرا
دقیقابررسیکنیم.هرزمانکهاینجلسهتشکیلونظراتمشخص
شــود ،اطــاع رسانی در این زمینه صــورت میگیرد .هنوز هیچ
احتمالی نمیتوان درباره تایید شدن این طرح داد چرا که متن نیز
بهصورتدقیقبایدمطالعهشود».
با این حال به نظر برخی از کارشناسان با این اظهارات و شروط
دربارهطرحساماندهیصنعتخودرو نبایدخیلیمنتظرواردات
گستردهخودرویخارجیباشیموممکناستپررنگشدنبرخی
اخبارتوسطدالالنبراینوسانگیری قیمتدربازارباشد.

