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خودستایی خودروساز و امیدواری برای آخرین توله یوز !
صحبت های جنجالی مدیرعامل ایران خودرو:
«خودروهای ایرانی گران نیستند!»

مدیرعامل ایران خودرو با صحبت های خود درباره گران
نبودن خودروهای ایرانی جنجال آفرین شد .مهدی
خطیبی ،مدیرعامل شرکت ایران خودرو روز گذشته
مهمان برنامه تلویزیونی «فرامتن» بود که از شبکه
افق پخش می شود .در بخشی از این گفت و گو خطیبی
مدعی شد خودروسازی ایران صنعت پیشرفته ای است
و خودروهای ایرانی قیمت باالیی ندارند .او همچنین ادعای ضرردهی شرکت ایران خودرو را مطرح کرد .خطیبی
انتقادها به صنعت خودروسازی ایران را فضاسازی خواند .پیشتر یک عضو هیئت مدیره خودروسازی سایپا هم
مدعی ضرر  ۷۰میلیون تومانی این شرکت به ازای تولید هر خودرو شده بود .کیفیت پایین و قیمت باالی خودروهای
داخلی همواره مورد انتقاد مردم و کارشناسان بوده است و حتی مسئوالن پلیس راهور هم بارها از آن گفته اند و
یکی از مقصران باال بودن مرگ و میر در تصادفات را خودروسازهای داخلی معرفی کرده اند .عالوه بر این دو هفته
پیش رهبری هم در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی با بیان این که با وجود حمایت زیاد از صنعت
ی اند و حق با مردم است .کاربران هم با بازنشر
خودرو در کشور ،کیفیت خودرو خوب نیست ،فرمودند مردم ناراض 
صحبت های مدیرعامل ایران خودرو از کیفیت خودروها انتقاد کردند .کاربری نوشت« :من موندم خودروسازهای
دنیا چطور خودروهایی ایمن تر و با امکاناتی بهتر از خودروهای ما تولید می کنن و ارزون تر هم می فروشن ».کاربری
هم نوشت« :چطور مدیران خودروساز ما که خودروهاشون رو با کیفیت می دونن خودشون خودروی خارجی سوار
می شن و برای مردم خودروی ساخت خودشون رو می پسندن!»





3.1 M views

2.8 M views

بحث بر سر فیش حقوق اتوبوسران ها

2واکنش متفاوت در یک قاب

بعد از اعتراض برخی رانندگان خطوط اتوبوسرانی
تهران به نحوه محاسبه افزایش حقوق خود در سال
جدید که خواهان افزایش حقوق برمبنای مصوبه
وزارت کار بودند ،فیش های حقوقی برخی رانندگان
اتوبوسرانی منتشر شد که واکنش هایی را به همراه
داشت .در فیش های حقوقی که از رانندگان در فضای
مجازی منتشر شد می بینیم که دریافتی رانندگان
شرکت اتوبوسرانی از  14میلیون تا بیش از 25
میلیون تومان است و این یعنی عدد دریافتی رانندگان،
عدد کمی بهخصوص در مقایسه با بسیاری از مشاغل
نیست .برخی کاربران دلیل باال بودن فیش حقوقی این
افراد را باال بودن سوابق ،باال بودن اضافه کار و سخت
و زیان آور بودن شغل رانندگی اعالم کرده اند .برخی
هم این میزان حقوق را در مقایسه با دیگر کارمندان و
کارگران باال دانسته اند .در این میان برخی از کاربران
هم از مسئوالن شهرداری خواسته اند که برای روشن
شدن میزان حقوق در شهرداری بهتر است مسئوالن
شهرداری هم فیش های حقوقی شان را منتشر کنند.

در روزهای اخیر ویدئویی از احیای پیرمردی که دچار
حمله و ایست قلبی شده بود ،توسط یک پلیس در
بندرماهشهر منتشر شد که اتفاقات افتاده در ویدئو
منجر به دیده شدن بیشتر آن شد .در تصویر می بینیم
در حالی که فردی با ماساژ رگ های گردن و فشار قفسه
سینه سعی در احیای پیرمردی دارد که دچار حمله و
ایست قلبی شده فرد دیگری با این که وضعیت را می
بیند که جان یک نفر در خطر است اما در حال شمارش
پول هایش است و به ادامه شمارش پول می پردازد.
کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :این یکی از خطرناک ترین وضعیت
هاییه که جامعه ممکنه بهش دچار بشه و اون بی خیالی و
بی تفاوتی دربرابر اتفاقاتیه که برای دیگران می افته».
کاربر دیگری نوشت« :توی یک قاب می شه دو نفر آدم
کامال متفاوت رو دید ،یکی که احساس وظیفه می کنه و
باعث احیای جون یک نفر می شه و یکی که بی خیال فقط
به فکر شمردن پول های خودشه».





3.4 M views
2.4 M views

دومین توله یوز هم رفت!
صبح روز گذشته دام پزشک توله یوزهای تازه متولد
شده متوجه تغییر در عادت دفع آن ها میشود .پس
از بررسیها با نظر دام پزشک متخصص ،تصمیم بر
این شد که تولهها ،برای بررسی بیشتر و نظارت دام
پزشکی به یک بیمارستان تخصصی دام پزشکی در
تهران منتقل شوند که متأسفانه یکی از تولهها در
مسیر انتقال به تهران تلف شد .پیش از این هم یکی
دیگر از توله یوزها به دلیل مشکالت ریوی جانش را از
دست داده بود و حاال تنها یک توله یوز باقی مانده است.
کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :اون از بدون دستکش لمس کردن شون ،اون
از تعیین جنسیت شون ،این هم از نحوه بزرگ کردن
شون!» کاربر دیگری نوشت« :چه زود امیدهامون به
بقای نسل یوز ایرانی داره به ناامیدی تبدیل می شه».

پایان نامه کیلویی چند؟
تصویری از یک وانت پر از پایان نامه در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که در شرح آن آمده
بود :این پایان نامه های دانش آموختگان کارشناسی
ارشد و رساله های دکترا بوده که حدود  500کیلوگرم
وزن دارد و به ازای دریافت سه میلیون تومان ،راهی
مراکز بازیافت شده است .کاربران با بازنشر این
عکس به آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«وقتی بدون نیازسنجی دانشجو پایان نامه و رساله
دکترا میده عاقبتش همین می شه که باید کیلویی
شش هزار تومن به مراکز بازیافت فروخته شه».
کاربر دیگری نوشت« :سال هاست دربــاره معضل
پایان نامه فروشی و کپی بودن پایان نامه ها گزارش
تهیه می شه ولی انگار هیچ کس براش مهم نیست
که تولید علم در کشور ما داره روز به روز وضعش
بدتر می شه».

ماجرای خالی کردن روغن توسط روحانیون چه بود؟
به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که در
آن ادعا می شود ،در شرایط کمبود روغن در کشور چند
روحانی در حال جمع آوری و انبار کردن یا احتکار مقادیر
زیادی روغن برای خودشان هستند اما پیگیریها نشان
داد اصل ماجرای این ویدئو که در مشهد گرفته شده
با آن چه ادعا می شود بسیار متفاوت است .شهرآرا در
گزارشی نوشته« :برخالف ادعاها ،خبری از انبار کردن
روغن و بستههای معیشتی توسط این روحانیون ،آن
هم برای مصارف شخصی شان نبود بلکه آنها گروهی جهادی بودند که برای تامین مایحتاج خانوادههای محروم و
نیازمند در مشهد ،اقدام به جمع آوری ،بسته بندی و توزیع ارزاق و کاالهای اساسی میکنند ».ویدئویی از توزیع
ارزاق بسته بندی شده در مناطق محروم توسط این گروه هم در شبکه های اجتماعی دست به دست شد .کاربری
نوشت« :چقدر آخرت ها با همین ویدئو تباه شد ».مدیر روزنامه همشهری هم در توییتی نوشت« :شب ها که میرم
خونه ،خانمم درباره صحت و سقم چندین ویدئو یا خبر و متن سوال می کند .این درسته؟این واقعیه؟فالنی واقعا
این جوری گفته؟(مثل ویدئویی که آخوندها دارند روغن بار می زنند) بیش از 80،70درصدش را رد می کنم .می
گوید حاال شما رسانه ای هستی ما باهاتون بررسی می کنیم ،مردم با این حجم دروغ چه می کنند؟»

کشف طوالینترین
تونل قاچاق مواد

ناصری -قاچاق موادمخدر در همه جای دنیا همیشه پر
سر و صدا بوده و معموال قاچاقچیان برای انتقال مواد
مخدر از ترفندها و روشهای عجیب و غریبی استفاده
میکنند تا دستگیر نشوند .این رو شها گاهی آ نقدر
عجیب است که عقل جن هم به آ نهــا نمیرسد! روز
گذشته هم ویدئویی منتشر شد که خبر از کشف تونل
 8کیلومتری به عمق حدود  18متر در مرز مکزیک و
آمریکا می داد اما پیشتر رکورد طوالنی ترین تونل کشف
شده برای جا به جایی مواد مخدر متعلق به تونلی در مرز
آمریکا و مکزیک به طول  1313متر در عمق  21متری
بود .این تونل ها معموال ارتفاعی بین 1.5تا 2متر دارند
و مجهز به برق ،سیستم تهویه هوا ،ریل پهن و حتی باالبر
در ورودی و خروجی هستند .در ادامه به بهانه انتشار
این ویدئو در فضایمجازی به چند مورد از عجیبترین
راههای قاچاق مواد مخدر در جهان پرداخته ایم.
▪قالیچههای شیشهای
در سال  ۲۰۱۴یکی از کمسابقهترین کشفهای مواد
مخدر در آلمان اتفاق افتاد که کشف آن تا مدتها سوژه
رسانههای آلمانی بود؛  ۹قالیچه در قسمت بار فرودگاه
الیپزیگ کشف شد که  ۴۵کیلوگرم هروئین به طرزی
ماهرانه در آن ها جاسازی شده بود .ماموران فرودگاه
در کنترل این محموله ،به سنگینی غیرعادی قالیچهها
مشکوک و بعد از آن متوجه شدند در هر قالیچه  ۵کیلو
پــودر هروئین جــاســازی شــده اســت و مــواد مخدر در
ریسما نهای نازکی قرار داشت که در تار و پود کنار ه
فرشها تنیده شده بود.
▪ترشی هروئین
اگر شما از طرفداران ترشی باشید حتما با دیدن یک
شیشه ترشی حسابی دهانتان آب میافتد و هوس
خوردن آن را میکنید اما قاچاقچیان مواد مخدر انگار
بیشتر از هر کسی به ترشی عالقه دارند که عقلشان
رسیده مــواد خود را درون شیشههای ترشی مخفی
کنند .پلیس آلمان در ســال  ۲۰۱۴موفق شد ۳۳۰
کیلوگرم هروئین جاسازیشده را در محمولهای از مبدأ
ایران در آلمان کشف کند .این محموله مواد مخدر یکی
از معرو فترین کشفیات مواد مخدر در تاریخ آلمان و
بزرگترین محموله هروئین است که در طول چند دهه
گذشته در آلمان کشف و ضبط شده است .انگار پلیس
آلمان باهوشتر از قاچاقچیان ترشیدوست بودهاست.
▪کوکائین درون پیچ
مردی اهل پرو که قصد داشت  ۲۰کیلوگرم کوکائین را
از بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین به آفریقای جنوبی
منتقل کند ،موفق نشد و دستگیر شد .فکر میکنید این
 ۲۰کیلو کوکائین را کجا مخفی کرده بود؟ درون پیچ!
ی کرده بود و کوکائینها
این قاچاقچی درون پیچها را خال 
را داخل آنها گذاشته بود اما انگار داستان پیچها در بین
قاچاقچیان بسیار پرطرفدار بوده چون یک محموله پیچ
پرشده از تریاک هم در گمرک کانادا توسط ماموران این
کشور کشف و ضبط شد ه است.
▪معده انسان

یکی از موارد جراحیهای اورژانسی ناشی از انسداد
روده ،مسمومیت حــاد تریاک اســت .شاید بپرسید
علت چیست؟ متاسفانه قاچاقچیهای مواد مخدر به
جان انسا ن هم رحم نمیکنند و مواد مخدر را به شکل
بستهبند یشده درون بدن انسا نها وارد می کنند و
از این طریق قصد جابهجایی آن را دارند که گاهی این
بستهها درون بدن افراد حامل میترکد و ممکن است
منجر به مرگ آن ها شود .در یکی از معروفترین آنها،
 ۹ایرانی در ترکیه که سعی داشتند در معدهشان  ۵کیلو
مواد را قاچاق کنند ،سال  ۹۸دستگیر شدند.

اپیان گروگان گیری
اب  4کشته

فرمانده انتظامی ایالم ،انگیزه گروگان گیر را انتقام گرفتن می داند اما نکتهای که باید به آن توجه شود
باالرفتن آمار سالح های غیرمجاز در کشور است؛ دلیل افزایش سالح غیرمجاز در کشور چیست؟

رعیت نواز -چندین پلیس یک دست سیاه پوش در حالی که لباس های ضدگلوله به تن دارند و صورت هایشان پوشیده
شده ،در حال گرفتن آرایش نظامی برای نجات چندین گروگان هستند .صدای شلیک از داخل ساختمان به گوش می رسد
و هر لحظه بیم این می رود که گروگانی جان خود را از دست بدهد .آن چه خواندید ماجرای یک فیلم پلیسی نیست بلکه
اتفاقی است که صبح روز گذشته در ایالم به وقوع پیوست و در این گروگان گیری چهار نفر از جمله فرد گروگان گیر جان
خود را از دست دادند و هفت نفر هم مجروح شدند .در ادامه ضمن شرح جزئیات این اتفاق به این سوال پاسخ داده ایم که
چرا سالح های غیرمجاز دست مردم زیاد شده و عواقب این اتفاق چیست؟
▪گروگان گیری با  4کشته و  7زخمی

حوالی ساعت  9:30روز گذشته فردی که به گفته مسئوالن
سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان ایالم از کار تعلیق
شدهبود،وارداینسازمانمیشود.مردمبعدازاینکهازداخل
سازمان اموال و امالک بنیاد مستضعفان صدای تیراندازی و
انفجار می آید ،با پلیس تماس می گیرند و نیروهای امنیتی و
نوپو (یگان ویژه) به سرعت خود را به محل می رسانند.
▪گروگان گیری با کالشینکف و نارنجک

به گفته فرمانده انتظامی استان ایالم ،مهاجم مردی ۳۷ساله
بوده که «با یک قبضه کالشینکف و دو عدد نارنجک وارد اداره
شدهوبهدنبالدرگیریبامدیروکارکنانمجموعهبودهاست».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دالور القاصی مهر گفت که
این فرد بعد از گروگان گرفتن کارکنان یکی از اتاقها شروع به
تیراندازی میکند و «نارنجک را هم منفجر میکند که هفت
نفر مجروح می شوند و سه نفر که دو خانم و یک آقا هستند،
متاسفانه در دم فوت میکنند ».به گفته فرمانده پلیس ایالم،
ضارب با حضور ماموران انتظامی و امنیتی و تنگتر شدن
حلقه محاصره اقدام به خودکشی میکند .هرچند پیگیری ها
در خصوص انگیزه این گروگان گیری در حال انجام است اما
فرماندهانتظامیاستانایالمدرگفتوگوباصداوسیماانگیزه
این گروگان گیری را انتقام جویی اعالم کرده است.
▪ 4کشته و  6مجروح

خبرگزاری ایرنا هم به نقل از مقامهای پلیس گزارش داده
است که مهاجم مسلح از کارکنان اداره اموال تملیکی بنیاد
مستضعفان بوده و به دلیل اختالف شخصی با مدیران این
مجموعه به طرف عدهای از کارمندان تیراندازی کرده است.
عمران علیمحمدی ،رئیس کل دادگستری استان ایالم
میگوید :فرد مهاجم با دو قبضه نارنجک و یک قبضه سالح
گرم که در کیسه برنج پنهان کرده بود ،وارد اداره اموال بنیاد
مستضعفان شده است .به گفته آقای علیمحمدی ،این فرد با
شلیکگلوله،کارکنانادارهرابهطبقهدومساختمانبردهوآن
جایکنارنجکپرتابکردهکهانفجارآنمنجربهفوتسهنفراز
کارمندان در محل حادثه و یک نفر در بیمارستان شده است و
درنهایتفردمهاجمباشلیکاسلحه،خودراازپایدرمیآورد.
مسئوالن وضعیت بعضی مجروحان را هم وخیم گزارش کرده
اند .خبرگزاری ایلنا هم نوشت :بین برخی از بستگان کشته
شدگان این حادثه با خانواده (ن-ر) کارمند گروگان گیر،
درگیری پیش آمد که منجر به دخالت پلیس شد.
▪واکنش روابطعمومی بنیاد مستضعفان

هرچندابتداگفتهشدفردگروگانگیرنیرویاخراجشدههمان
سازمان بوده و بعدهم خبرگزاری ها به نقل از مسئوالن سازمان
اموالو امالکبنیادمستضعفانایالمنوشتندکه اوفقط تعلیق
شدهبوداماعصرروزگذشته روابطعمومیبنیادمستضعفان،با
صدور اطالعیهای ،به برخی گمانهزنیهای رسانهای ،واکنش
نشان داد .در این اطالعیه آمده است که فرد مسلح و عامل این
ماجرای تلخ ،از کارکنان پیمانکاری اداره کل اموال و امالک
بنیاد مستضعفان در ایالم بوده که از مرداد سال  ۹۷بهعنوان
نگهبان مشغول فعالیت بوده است و بر خالف برخی اطالعات
نادرست مطرح شده در فضای رسانهای ،بههیچوجه موضوع
«تعلیق از کار» یا «اخراج» وی مطرح نبوده است و روز گذشته
تاوبااحتسابافزایشحقوقسال۱۴۰۱
نیزحقوقاردیبهش 
به حسابش واریز شده بود .درخور ذکر است عامل این جنایت
هولناک ،همچون سایر کارکنان مشغول در سازمان اموال و
امالک ،در طول سال ها همکاری با اداره کل ایالم ،از حقوق و
مزایای قانونی و معیشتی ،وام و تسهیالت شغلی بهرهمند بوده
و از این بابت نیز هیچ مشکلی نداشته است.
▪دلیل وجود سالح های غیرمجاز در کشور

سال  99در گزارشی با عنوان «جاعل اسلحه فروش زیر ذره
بین» در همین صفحه به موضوع خرید و فروش اسلحه در

فضای مجازی پرداختیم .پیش از این اتفاق هم سردار «حسین
رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ در آبان سال گذشته و
در بازدید خبرنگاران از دستاوردهای طرح اقتدار گفته بود:
«حجم سالحهای موجود در اختیار مردم افزایش یافته است و
دراینزمینهگزارشیبهمسئوالنودستگاههایمربوطهاعالم
کردیم ».از آن جایی که سالح غیرمجاز به عنوان منشاء بیشتر
وقایعانتظامیوامنیتیازجملهقتلها،سرقتهایمسلحانه،
تهدیدهاو...مطرحاست،برخیرفتارشناسها،جامعهشناس
ها و روان شناس ها دلیل باالرفتن تعداد اسلحه غیرمجاز در
جامعه را به موضوعاتی مثل فقر ،مشکالت معیشتی و میل به
تهیه سالح عنوان کرده بودند البته برخی هم شکار و دفاع از
خود و  ...را دلیلی برای تهیه سالح می دانستند .با این حال
بارها درباره باالرفتن تعداد اسلحه غیرمجاز مخصوصا در ایالم
هشدار داده شده بود.
▪بی ثباتی در آن سوی مرزها

یکی از دالیــل اصلی که شاهد تعداد زیــاد اسلحه در کشور
هستیم ،مربوط به وضعیت کشورهای همسایه است .در عراق
به دلیل سابقه حضور داعش و نبود ثبات و در افغانستان به
دلیل بی ثباتی هایی که دارد ،اسلحه به وفور یافت می شود و
این موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از اسلحه غیرمجاز
موجود در کشور از طریق مرزهای مشترک ما با این دو کشور به
صورت قاچاق و با قیمت کم وارد کشور شود.
▪خرید اسلحه با یک کلیک!

جدا ی از این یکی از مهم ترین دالیل باال رفتن تعداد سالح
غیرمجاز در کشور سهل الوصول بودن تهیه آن در بازار بی
در و پیکر و بدون نظارت محصوالت قاچاق در فضای مجازی
است .این تجارت تا جایی پیش رفته که حتی خرید و فروش
آنالین اسلحه نیز باب شده و از نارنجک تا کلت و انواع اسلحه
شکاری و  ...به راحتی خرید و فروش می شود تا جایی که اوایل
اردیبهشت امسال فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از
تبلیغ فروش سالح در سایتهای مجوزدار انتقاد کرد .کافی
است در قسمت جستوجوی شبکههای پیامرسان مجازی
یا شبکههای اجتماعی عباراتی مانند «فــروش اسلحه» را
جستوجو کنید تا انواع صفحات و گروه های مختلف با همین
مضمون برایتان باال بیاید.
▪تعداد سالح بی جواز در کشور

آمار جدید رسمی دقیقی دربــاره تعداد اسلحه غیرمجاز در
دست مردم منتشر نشده اما سال « 94فرهاد دبیری» ،معاون
وقت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست ،در پاسخ
به سوالی درباره آمار سالح های غیرمجازی که دست مردم
است ،گفت« :هم اکنون حدود یکمیلیونو  ۶۰۰هزار قبضه
اسلحه غیرمجاز در میان مردم داریم و نزدیک به همین میزان
هم اسلحه مجاز در دست مردم است ».اما برای اثبات افزایش
آمار سالح های وارداتی قاچاق ،الزم نیست منتظر آمار رسمی
دولتی ها باشید .کافی است جست و جویی در فضای مجازی
داشته باشید تا اوضاع و شرایط دستتان بیاید! تقریبا به طور
متوسط ماهانه بیش از 100اسلحه غیرمجاز در عملیات های
پلیس کشف و ضبط میشود.
▪مجازات خریداران و فروشندگان اسلحه

براساس قانون ،مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات
جنگی از  ٢تا ١5سال زندان است .همچنین هرکس بهطور
غیرمجاز سالح گرم یا سردجنگی یا سالح شکاری یا قطعات
موثر یا مهمات آن ها را خریداری ،نگهداری یا حمل کند یا با
آن ها معامله دیگری انجام دهد ،به سه ماه تا ١٠سال حبس
محکوم میشود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سالحها از ٢٠تا
 ٨میلیونریالجریمهنقدیدرانتظارشاست.البتهاینتنها
 ٠
تا زمانی است که از اسلحه استفاده نکرده باشد ولی به محض
استفاده می تواند مجازات هایی به مراتب سنگین تر در انتظار
دارنده غیر مجاز سالح گرم باشد.

