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 3Gدرپایانراهوفاكتورسازی برایهشتگ!




قیمت خودروی
چیین در ایران
 ۳برابر منطقه!

دوربین مخیف عیل عسگری
و فیلم هندی در چاهبار
تیترهاومطالبجالبروزنامههایسراسریکشوردرماهیکهگذشتچهبود؟

رعیت نواز -اولین ماه زمستان  1400هم گذشت و در حالی وارد دومین ماه فصل سرد سال می شویم که تقریبا در تمام استان
های کشور بارش برف داشته ایم و در برخی مناطق حتی برف به ارتفاع  10متر هم باریده است .در این گزارش می خواهیم نگاهی
داشته باشیم به برخی از تیترها و گزارش های جذاب روزنامه های کشوری که در یک ماه گذشته چاپ شده است و کمی درباره آن
ها توضیح دهیم که اگر عالقه داشتید به سراغ آن روزنامه بروید و آن را مطالعه کنید .البته این تیترها از طرف تیم روزنامه خراسان
برگزیده شدهاند و ممکن است تیترهای جذاب تری هم باشد که در این مطلب نیامدهاست.

2.8 M views

 3Gدر پایان راه؟

3.1 M views

اپراتورهای بزرگ تلفن همراه آمریکا قصد دارند امسال
شبکه پوشش نسل سوم تلفن همراه یا همان  3Gرا
تعطیلکنندتابتوانندپهنایباندبیشتریبرایپوشش5G
و  6Gداشته باشند؛ اقدامی که دیر یا زود از سوی سایر
اپراتورهایتلفنهمراهجهاننیزصورتخواهدگرفت.به
گزارش یورو نیوز ،این اتفاق تنها باعث محدودیت گوشی
هاییکهتا 3Gراپوششمیدهند،نمیشودبلکهبسیاری
از سیستمهای هشدار و تماس اضطراری برای برقراری
ارتباط با ایستگاههای خدمات مرکزی به نسل سوم شبکه
تلفن همراه متکی هستند .البته شاید مهم ترین تاثیر
خاموشی  3Gبر دهها مدل از خودروهایی باشد که بین
سالهای ۲۰۱۰تا ۲۰۲۱تولید شدهاند چنان که برخی از
خودروها توانایی به روزرسانی مکان و دادههای ترافیکی
را در حین ناوبری از دست خواهند داد.



جمعآوریموزهشهدادرچیذر!
در فضای مجازی برخی کاربران از جمع آوری موزه شهدای
واقع در گلزار شهدای چیذر به منظور گسترش حسینیه
انتقاد کردند .یک فعال فرهنگی گفته« :سال  ۷۸موزه
«شهدای چیذر» در کنار گلزار  500شهید افتتاح شد .در
این موزه آثار و لوازم شهدا جمعآوری شده بود و حدود پنج
هزار قطعه از آثار متعلق به شهدا در آنجا در معرض دید
جوانان و مردم قرار گرفته بود اما از یک ماه پیش بنیاد
شهید لوازم موزه را جمعآوری و به جای دیگری منتقل
کرد تا محوطه موزه به حسینیه اضافه شود .برخی کاربران
از مسئوالن حسینیه و بنیاد شهید خواستند که موزه آثار
شهدا به محل سابق برگردد و برای گسترش حسینیه فکر
دیگریکنندچوندیدنآثارشهدابهشناختبیشترسیره
شهدا به خصوص برای نسل جدید کمک می کند.



3.9 M views

نشتسرویسبهداشتیهواپیماومرگیکانسان!
روز گذشته به بهانه سردی هوا تصویری در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که در شرح آن آمده بود:
نشت سرویس بهداشتی یک هواپیما باعث مرگ یک زن
در یورکشایر انگلستان شده است .در گزارش هایی که
در فضای مجازی موجود است آمده« :جسد زنی در یک
پارک در انگلیس پیدا شد که علت مرگ فرو رفتن نیزه
ای منجمد از جنس ادرار در سینه ای او گزارش شده
بود ».تحقیقات نشان داد که این اتفاق به دلیل نشت
سرویس بهداشتی در یکی از هواپیماها بوده است.
البته این تنها حادثه قطعات یخ زده ادرار و مدفوع نبوده
و ساالنه حدود 25گزارش از تخریب به دلیل سقوط توده
های یخی از هواپیماها در انگلستان گزارش می شود.
کاربری نوشت« :واقعا آدم باید چقدر بدشانس باشه که
این جوری جون خودش رو از دست بده».

3.4 M views

ارزانیبهسبکجدید!
یکی از کاربران شبکه های اجتماعی دو شکالت یک برند
معروف را که یکی از آن ها تولید  6شهریور امسال و
دیگری  30آذر بود ،در صفحه شخصی اش قرار داد و
نوشت« :شکالت  ...تولید  ۶شهریور امسال١٠٠ ،گرم
 23هزارتومان .شکالت  ...تولید  ٣٠آذر امسال٨٠ ،گرم
 22هزار تومان! وزن بسته تنها با فونت ریز در پشت
بسته نوشته شده و بسته ٨٠گرمی کامال مشابه بسته
١٠٠گرمی است ».پیش از این هم یک خبرنگار از کوچک
شدن بستنی های یک تولید کننده سرشناس خبر داده
بود در حالی که بسته بندی آن هیچ تغییری نکرده بود.
کاربری نوشت« :این تولید کننده ها هم روش دور زدن
نهادهای نظارتی و مردم رو یاد گرفتن ،قیمت ها رو باال
نمی برن ولی از حجم محصول کم می کنن ».کاربر دیگری
نوشت« :اسم این کار که وزن بسته رو بدون تغییر در
طرح و اعالم به مشتری تغییر بدی ،دزدیه!»




2.4 M views

فاكتورسازی برایهشتگ!
فاكتورسازی از هشتگهای ترند شده در توییتر توسط
فعاالن سایبری موضوع مورد توجه فعاالن رسانهای شده
است .این ماجرا از آن جا آغاز شد كه رائفیپور در توییتی
انتقادی نوشت که چرا هشتگی را که موسسه مصاف در
توییتر ترند كرده ،به نام جایی دیگر فاكتور شده است.
این اعتراض و افشای فاکتورسازی رائفی پور در تولید
هشتگ ،باعث شد تا برخی کاربران ادعا کنند که برای
هشتگسازی در فضای مجازی هم عده ای پول می گیرند
وایندرحالیاستکهبسیاریازمردمبهخاطرعالقه،وطن
دوستیو...اینهشتگهاراریتوییتواستفادهمیکنند.
حاال بسیاری مشکوک اند که نکند آن ها بازیچه ای بوده
اند برای پول درآوردن عده ای دیگر که با هر ریتوییت یا
استفاده از هشتگ مبلغ فاکتور آن ها بیشتر شود.کاربری
نوشت«:منظور رائفی پور از فاکتور کردن بحث مالی نبود
او می خواست بگه این تالش رو به اسم خودشون میزنن».

2.1 M views

وقتیگرگیخمیزند
تصاویری از یخ زدن گرگ در شهر آستانه از توابع استان
مرکزی و یخ زدن روباه در منطقه جانوره مریوان در شبکه
های اجتماعی دست به دست شد که شدت سرما در برخی
مناطق کشور را نشان می داد .برخی کاربران از افراد
خواستند در این هوا سعی کنند باقی مانده غذای سفره
شان را برای حیوانات در نقاط مختلف قرار دهند .کاربری
نوشت« :گرگ ها توی قطب چطوری یخ نمی زنن ولی این
گرگ ها یخ زدن!» کاربر دیگری نوشت« :اونایی که توی
این هوا میرن کوه مراقب باشن چون حیوونای وحشی به
خاطر پیدا کردن شکار از ارتفاعات میان پایین تر و ممکنه
خطرناک باشه ».کاربری هم نوشت« :می شه با ریختن باقی
مونده غذای سفره توی طبیعت به چهار تا پرنده و حیوون
که توی این سرما غذای کمتری پیدا می کنن ،غذا داد».

کیسههوارویهوا روزنامهخراسان

در روزهای اخیر شرکت مدیرانخودرو از محصول
جدید خود رونمایی و قیمت آن را هم اعالم کرد
که واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه
داشت .مدیران خودرو ،قیمت تیگو  ۸پرو را یک
میلیارد و  ۷۵۰میلیون تومان اعالم کرد این در
حالی است که همین خودرو در منطقه به یک سوم
این قیمت در حال فروخته شدن است .برخی از
کاربرانفضایمجازیمعتقدندباقیمتاعالمشده
برایاینخودرویچینی،میتواندربازارآلمانیک
شاسیبلندلوکسراخریداریکرد.هرچند سازمان
حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان،
قیمت را فاقد توجیههای محاسباتی دانسته و فعال
جلوی فروش این خودرو را گرفته است اما کاربران
شبکه های اجتماعی به چرایی این اتفاق در فضای
مجازی پرداخته اند .در ادامه ضمن بررسی قیمت
این خودرو در منطقه به واکنش های کاربران فضای
مجازیپرداختهایم.
▪قیمت واقعی تیگو  8پرو چند است؟

برچسب یک میلیارد و  750میلیونی مدیران
خودرو برای تیگو 8پرو قطع ًا جای نقد دارد؛ چراکه
بهای همین خــودرو با بیشترین سطح امکانات
در بــازار عربستان تنها  ۶۹هــزار ریــال اســت و با
تبدیل نرخ ارز به رقمی در حــدود  ۶۰۰میلیون
تومان میرسیم .ایــن یعنی قیمت تیگو  8پرو
مونتاژ ایران سه برابر تیگو  8پرو وارداتی در بازار
عربستان است .بنابراین این سؤال مطرح میشود
که اگر میتوان همین خودرو را یک میلیارد تومان
ارزانتر خرید ،چرا واردات باز نمیشود؟ با توجه
به تعرفههای گمرکی ،هزینه سربار تولید ،مالیات،
نرخ شمارهگذاری و  ...قیمت خودروهای چینی
مونتاژیایرانبهطورمعمولحدوددوبرابربازارچین
اعالم میشود اما درباره تیگو 8پرو شاهد اختالف
قیمتیحدودسهبرابرهستیمکهبااعتراضعمومی
مواجه شده است .درواقع اعالم قیمت سه برابری
نسبت به نرخ جهانی خودرو ،بدعت تازهای در بین
ش از این در
مونتاژکاران کشور است .اتفاقی که پی 
میان شرکتهای فعال در بازار ایران سابقه نداشته
است .به نظر میرسد این قیمتگذاری ،ناشی از
شرایط انحصاری و نبود رقیب در بازار خودروهای
لوکس باشد که حاال از مدلهای صفر کیلومتر
وارداتی عاری شده است.
▪واکنش مردم به این قیمتگذاری چه بود؟

بسیاری از کاربران مهم ترین دلیل این اختالف
قیمت را ممنوعیت واردات اعالم کرده اند با این
حــال در ادامــه به برخی از واکنش هــای کاربران
پرداختهایم.
* تواینبازهقیمتیرقیبهایکرهایوژاپنیخیلی
با کیفیت تری هم وجود داره بعید می دونم تو بازار
فروشخوبیداشتهباشه.
*خباگهتیگو ۸روبهقیمتجهانیبخوانبفروشن
یعنی همون  ۷۰۰-۶۰۰میلیون اوال نمی تونن
مالیات بیشتری بگیرن و ثانیا نمی تونن تولیداتی
مثل دنا پالس و شاهین و  ...که هیچ کجای دنیا
مشتریندارهروبهزوربفروشن!
* قیمت سه برابر ،وسایل یدکی چندین برابر! آقای
وزیرصمتجلویاینمافیارالطفابگیرید.
*اینانصافنیستکهمابهخاطرفروشخودروهای
تولیدی خودروسازهای داخلی مجبوریم چندین
برابرقیمتواقعی،خودروبخریم.

متاسفانه دی ماه امسال چند تصادف زنجیره ای داشتیم که در یکی از آن ها در محور بهبهان 59
خودرو با هم تصادف کردند و جان پنج تن از هموطنان مان گرفته شد .پلیس راهور اعالم کرد هیچ
کدامازکیسههایهوایخودروهاعملنکردهاست.خراساندراینگزارشکهدر 23دیچاپشده
وگزارشیدیگرکهدر 30دیچاپشد،بهمقصرانبازنشدنکیسههوایخودروهاپرداختهاست.
باسارقاندرگیرشدیمحاالمجرمیم روزنامههفتصبح

داستاندرگیریمالباختگانباسارقانازآندستهماجراهاییاستکهدرواقعودرزبانعامهبرای
مال باختگان دو سر سوخت است .از یک سو اگر گوشی و سایر اقالم باارزشت را در اختیار آن ها قرار
دهی،بایدمیلیونهاتومانبرایجایگزینآنهاهزینهکنیواگرباسارقدرگیرشویوسارقمصدوم
شود،بایددادگاهیشوی.روزنامههفتصبحدرتاریخ 30دیدرگزارشیبهپنجپروندهقتلسارقان
توسطمالباختگانپرداختهاستکهنشانمیدهدبهتراستباسارقاندرگیرنشوید.
پایانماهعسلتلویزیونهایاینترنتی روزنامههمشهری

سالهاست که فیلمهای خارجی برای مخاطبان ایرانی نمایش داده میشود ،بدون این که حق
کپیرایت این آثار پرداخت شده باشد .با این که در ظاهر ،برای مثال ،تماشای رایگان یک فیلم
هالیوودی که بودجه سنگینی هم صرف تولید آن شده ،ضرری ندارد اما گویا قضیه به این سادگیها
نیست و پخش این فیلمها آن طورها هم که بهنظر میرسد ،خالی از اشکال نیست .همشهری در
گزارشی در تاریخ  23دی به این موضوع پرداخته و نوشته است که کمپانیهای بزرگ تولید فیلم با
بهرهگیری از وکالی حاذق می توانند باعث توقیف اموال کشورمان در کشورهای دیگر شوند و این
یعنی به دلیلرعایت نشدن قوانین و بیمسئولیتی عدهای محدود ،این خسارت قطعا از جیب همه
ایرانیهاپرداختمیشود.
منمهرشاد،کلایرانرادورزدم روزنامهفرهیختگان

فرهیختگان در شماره روز 22دی این روزنامه به سراغ نوجوانی رفته که ادعا شده با سوءاستفاده از
حسننیتبرخیبزرگانموجبوهنمفاهیمباارزششدهاست.اینگزارش 4صفحهایبهفعالیت
هایایننوجوانوالبتهگفتوگوبااوپرداختهاست.دربخشیازاینگزارشآمده«:چندیپیشنام
«مهرشادسهیلی»بهعنوانپدیدهایعجیبدرشبکههایاجتماعیموردتوجهکاربرانقرارگرفت و
پیشرفتوارتباطاتش حیرتبسیاریرابهدنبالداشت.نوجوانی کهراهصدسالهرایکشبهپیموده
و با برخی کارهای رسانه ای و فعالیت هایی در قالب کار جهادی و خیریه خود را مشهور کرده است تا
جاییکهحتی برخیرسانهها بهاولقب«جوانترینفرمانده»رادادهاند».
دوربینمخفیه؟ روزنامهآفتابیزد

آفتابیزددر 21دیباتیتر«دوربینمخفیه؟»بهانتصابعبدالعلیعلیعسگریرئیسسابقرسانه
ملی،بهعنوانمدیرعاملشرکتصنایعپتروشیمیخلیجفارسواکنشنشانداد .آفتابیزددراین
گزارشبهبررسیسوابقعلمیواجراییعلیعسگریپرداختهونوشتهاست«:ایشانهیچارتباطیبا
حوزهپتروشیمیندارد.ازهمینروسوالایناستکهبرچهاساسیاینانتخابصورتگرفتهاست؟به
هرحالخبرانتصابعلیعسگریبهعنوانمدیرعاملشرکتصنایعپتروشیمیخلیجفارسبهسرعت
تحتسیطرهفضایمجازیدرآمدهوواکنشهایکاربرانشبکههایاجتماعیرادرپیداشتهاست».
چهکسیبیشترشکرخورد؟ روزنامههمدلی

گران شدن شکر یکی از موضوعاتی بود که اواسط این ماه سوژه رسانه ها شد .در همان روزها یکی از
مسئوالنوزارتبهداشتازگرانیاینمحصولحمایتکردهبودآنهمبهایندلیلکهمصرفآندر
کشوربیشازحدمجازاست.روزنامههمدلیدرگزارشیبابازنشرگفتهاینمسئولنوشت«:عجیب
استکهعبداللهیهمزمانباایناظهاراتازکاهش۳۰درصدیمصرفشیرولبنیاتدردوسالاخیر
خبردادهودلیلاینمسئلهراگرانیاعالمکردهاست!اینسیاستهایمتناقضودوگانهدرشرایطی
است که بر اساس گزارشها ،تصمیم برای افزایش قیمت ،نهفقط مربوط به شکر بلکه به دلیل حذف
معافیتمالیاتی،شاملهمهکاالهایاساسیشدهاست».
کاسبیمیلیاردیازواکسنستیزی روزنامههمشهری

همشهری در روز  4دی گزارشی تهیه کرده که در آن آمده است« :یک گروه چند میلیون نفری فعال
در فضای مجازی ،تعدادی پزشک و فعال طب سنتی ،گروهی تریبون بهدست و افرادی که فریب
خوردهاند؛ این خالصه فعالیت شبکهای علیه تزریق واکسن کرونا در ایران است .خبرهایی به دست
همشهری رسیده که نشان میدهد افرادی کاسب با صرف هزینههای کالن ،تبلیغات علیه تزریق
واکسن کرونا را در دست گرفتهاند تا به سودهای میلیاردی از فروش داروهای گیاهیشان برسند؛
داروهاییکهموردتاییدسازمانغذاودارونیستوحتیگفتهمیشودمصرفآنمضراست».
فیلمهندیدهلینودرچابهار روزنامهفرهیختگان

بدعهدیهندیهادرتجهیزبندرچابهاربارهاموردانتقادرسانههابودهوفرهیختگاندراینگزارش
بهاینموضوعاشارهکردهونوشتهاست«:اگریکانساندرسالیکه«بیهاریواجپایی»،نخستوزیر
وقت هند به تهران سفر کرد ،متولد شده باشد هماکنون 18سال دارد و از بلوغ کافی برای قضاوت
درستیادعایهندیهابرخورداراست.حاالنیزبهاندازهعمریکانسانبالغتجربهبرایایرانجهت
تصمیمگیری درباره هند انباشته شده است .دهلینو یک «فیلم هندی» تمامعیار را در چابهار به راه
انداخته است که به سرمایهگذاریهای  85میلیون دالری و
انتقالچندکانتینرمحدودمیشود.اینمقدارتالشازسویهندقطعابرایسرمایهگذاریدریکبندر
معمولیکافیبهنظرمیرسداماچنینبرخوردیبابندرچابهارنشانمیدهددهلیتوجهچندانیبهابعاد
راهبردیآننداردواهدافدیگریرادرسرمیپروراند».

