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خودروی ُهلی و بیلبورد عجیب !




تراژدی توله یوزها

دومین توله یوزپلنگ آسیایی هم تلف شد؛ اتفاقی که
نداشتن تجربه و دانش کافی در این باره را نشان میدهد

اپشنه آشیل «بیرقدار»

درباره پهپاد پرچم دار ترکیه که توانسته در جنگهای قره باغ ،اوکراین ،لیبی و شمال عراق
حضوری پررنگ داشته باشد چه میدانیم؟

3.4 M views

2.8 M views

خودروی نمونه با هل به نمایشگاه رسید!

این صف نمایشگاه کتاب را هم ببینید

روز گذشته یکی از ویدئوهای پربازدید در شبکههای
اجتماعی مربوط به ویدئویی بود که در آن میبینیم
عد های در حال هل دادن یک خــودروی دنا هستند
که در شرح ویدئو ادعا شده مربوط به خراب شدن
خودروی تست دنا در نمایشگاه خودرو است و اعضای
غرفه ایــران خــودرو با هل دادن؛ محصول شان را
برای معرفی به بازدیدکنندگان به غرفه رساندهاند.
کاربری نوشت« :خرابی برای هر ماشینی ممکنه پیش
بیاد ولی خودروسازهای داخلی ما اگه ماشین هاشون
همه چیش درست باشه ،باید تعجب کرد ».کاربری هم
نوشت« :با ساخت همچین خودروهایی بازم معتقدند
به ازای تولید هر خودرو دارن کلی ضرر میدن و از
مردم هم گله دارن که چرا میخوان خودروی خارجی
سوار شن!»

نمایشگاه کتاب در حالی به روزهای پایانی رسیده که
روز گذشته صف خرید دو کتاب در نمایشگاه باعث
شادی کتاب دوستان شد و کاربران زیادی تصاویر آن
را در شبکه اجتماعی بازنشر کردند .البته پیش از این
هم در غرفه انتشارات به نشر شاهد ایجاد صف برای
خرید کتاب بودیم .با این حال روز گذشته جشن امضای
جدیدترین اثر فاضل نظری با عنوان «وجود» باعث ایجاد
صفی بزرگ و طوالنی شد و استقبال از کتاب جدید این
شاعر کشورمان به حدی بود که برای خرید کتاب به همراه
امضای شاعر باید ساعتها در صف میماندی .کاربری با
بازنشر این شلوغی نوشت« :اونایی که تا دیروز میگفتید
فقط برای فالفل خریدن توی نمایشگاه کتاب صف دیده
میشه امیدوارم این عکسها رو هم ببینید».





2.8 M views
2.4 M views

بیلبورد عجیب!
در روز گذشته تصاویر بیلبورد فروش گوشت و مرغ
با اقساط دو ماهه برای اولینبار در ایران در شهر
یزد واکنشهای کاربران شبکههای اجتماعی را در
پی داشته تا حدی که اداره ارشاد یزد اعالم کرده که
آنها را جمعآوری خواهد کرد .به گزارش همشهری
آنالین ،حامد سلطانی ،سخنگوی شهرداری مرکزی یزد
گفته است که مدیریت این بخش از بیلبوردهای شهر
به بخش خصوصی واگــذار شده و مسئولیت تایید
محتوای آن بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
بوده است .احسان عابدی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان یزد هم گفته است که نصب آگهی
را این اداره تایید کرده اما حاال به دلیل همزمانی
آن با شرایط کنونی قیمت و عرضه مرغ قرار است
بیلبوردها را حذف کنند.

مهد الکچری سگها با برنج ایرانی!
«در حالی که برخی از خانوادهها در تامین هزینههای
دفتر و مداد برای تحصیل فرزندان شان با مشکل
روبه رو هستند برخیها سگ و گربه شان را به مهد
میفرستند آن هم با هزینههای نجومی ».این توضیح
خالصهای از ویدئویی بود که روز گذشته در شبکههای
اجتماعی دست به دست شد .در این ویدئو فردی با
تماس به برخی مراکز نگهداری حیوانات از هزینههای
نگهداری سگ میپرسد .مراکزی که استخر ،پذیرایی
با مرغ و برنج ایرانی و سرویس رفت و برگشت دارند.
طبق آن چه در این ویدئو گفته میشود ،هزینه هر روز
نگهداری حدود  ۳۰۰هزار تومان و آموزش  ۱۵روزه
 ۴تا  ۶میلیون تومان است .البته هزینههای دیگری از
جمله آرایش و شست وشوی حیوانات هم هست که
قیمت آن  500هزار تومان است.





2.8 M views
3.1 M views

صحنههایی زشت از فوتبال سیاه
یکی از باز یهای فوتبال در روز پنج شنبه مربوط
به بازی تراکتورسازی و پرسپولیس در ورزشگاه
یادگار امام(ره) بود که متاسفانه به دلیل سنگ پرانی
نیمه تمام رها شد .هرچند درباره اتفاقات این بازی
میتوانید گزارش صفحه  5را بخوانید اما کاربران
شبکههای اجتماعی به این اتفاق تلخ در فوتبال
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :اتفاقات بازی
پرسپولیس تراکتور یک فاجعه بود سنگ پرانی و
تاخیر در بازی تا شعارهای نژادی باید از ورزشگاهها
حذف بشه ».کاربر دیگری نوشت« :اگه بلیت فروشی
بر اساس کدملی و شماره صندلی باشه به راحتی
میشه افــراد خاطی رو شناسایی و از ورودشــون
به ورزشگا هها جلوگیری کرد تا دیگه کسی جرئت
سنگپرانی و فحاشی توی ورزشگاه نکنه».

پالک چسبانی کثیف!
حتما شما هم تا به حال خودروهایی را دیده اید که به
مخدوش کردن پالک شان اقدام میکنند تا جریمه
نشوند .برخی با چسباندن چسب روی بخشی از پالک،
برخی با قرار دادن دستمال کاغذی و برخی هم با پرچ
روی بخشی از پالک که شماره را ناخوانا میکند به این
کار اقدام میکنند .روز گذشته هم ویدئویی از یک
خودروی شاسی بلند چینی که با قراردادن پرچ روی
دندانه  3آن را تبدیل به  2کرده بود در شبکههای
اجتماعی منتشر شد که واکنشهایی را به همراه
داشــت .کاربری نوشت« :این حرکت خیلی زشت و
ناجوانمردانه است چون با این کار جریمههای تو رو باید
یکی دیگه پرداخت کنه و حذف نمیشه ».کاربر دیگری
نوشت« :به نظرم اونایی که پالک شون رو مخدوش
میکنن نمیدونن جریمه مخدوش کردن پالک خودرو
بین یک تا شش سال حبسه و اال این کار رو نمیکردن».

مصطفوی -دومین توله «ایران» پس از  ۱۸روز تلف شد و برخی
خبرها حکایت از آن دارنــد که حال سومین و آخرین توله هم
خوب نیست ۱۰ .اردیبهشت بود که خبر تولد سه توله از «ایران»
یوزپلنگ در اسارت در توران موجب خوشحالی دوستداران
حیات وحش شد .البته این خوشحالی دوام نداشت چون سه روز
بعدخبرتلفشدنیکیازتولههامنتشرشدالبتهماجرابههمین
جاختمنشدو ۲۸اردیبهشتهمخبرتلفشدنتولهدومدرتیتر
خبرها قرار گرفت و گمانههایی از بی تجربگی دستاندرکاران و
خطاهای بسیاری درباره تولد و نگهداری توله یوزها مطرح شد.
▪یوزپلنگها بوی انسان گرفتند ،شیرها فاسد بود و...
درچندروزگذشتهکهشاهدتلفشدندوتولهیوزپلنگایرانی
بودیماظهاراتبرخیمسئوالندراینبارهباعثتعجببسیاری
شد.جمالتیکهبیتجربگیدرتولدتولهیوزهارانشانمیدهد.
به عنوان مثال پس از تولد سه قلوهای «ایران» سازمان محیط
زیست از مردم خواست برای این سه توله که ماده هستند اسم
پیشنهادبدهندامابعدازسهروزوهمزمانباتلفشدنتولهاول
اعالم شد که همه تولهها نر بودهاند! دومین مطلبی که درباره
تولههای «ایران» جنجالی شد از اشتباه عجیب تیم دام پزشکی
هنگام سزارین «ایــران» حکایت داشــت .مشاور دام پزشکی
سازمان نجات حیوانات هفته پیش در مصاحبهای گفت :توله
یوزهای ایران در زمان سزارین بدون دستکش لمس شدهاند و
گرفتنبویانسانباعثشدهتامادرفرزندانشرانپذیرد!سومین
جنجال هم آن جایی بود که دومین یوزپلنگ تلف شد .معاون
سازمان محیط زیست روز چهارشنبه ،مصرف شیر بی کیفیت را
علت تلف شدن توله دوم اعالم کرد و گفت :کالبدگشایی نشان
میدهد شیر مصرفی ،کیفیت مناسبی نداشته است! او گفت:
طورمستقیمقابلخرید
تمامیشیرهابهدلیلمسائلتحریمهابه
ً
نیست و همینها باعث شد توله دوم را از دست دهیم .مطلب
دیگری که با واکنشهایی همراه بود جمالت عضو تیم حفاظت
از یوزها بود که گفته :بچههای «ایران» در اتاق  ۹متری نگهداری
طبانبود!
میشدندکهمحلزندگیمحی 
▪خطاها را میپذیریم اما...
همه این ابهامات و اشتباهات مطرح شده در حالی است که
حسن اکبری ،معاون سازمان حفاظت محیط زیست پس از
مرگ دومین توله «ایران» گفت :سازمان حفاظت محیط زیست
بخشی از خطاها را میپذیرد ،چون تجربه این کار را نداشتیم.
ما در ایران ،کسی که به طور حرفهای نگه دارنده و تیماردار یوز
باشد نداشتیم .البته با کسانی که کار تکثیر یوز را انجام داده
بودند و دام پزشکان آفریقایی ،مشورتهایی کردیم ،اما فرق
میکند یک متخصص یوز به طور حقیقی در ایران باشد یا این
که مجازی از آنها مشورت گرفته شود.
▪نوشداروی محیط زیست پس از مرگ  2فرزند «ایران»!
بعد از مرگ توله دوم ،حاال «ایــران» مانده و یک توله دیگر
که درباره آن هم نگرانیهایی مطرح است .آن طور که معاون
محیط زیست گفته توله سوم متأثر از شیر آسیبدیده اما
االن وضعیت بهتری دارد .در همین حال و پس از واکنشهای
گسترده به تلف شدن تولههای ایران و اشتباهات خبرساز
درباره آنها روز گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
گفت :یک دام پزشکاندونزیایی در حال ورود به کشور است
تا در این زمینه از تنها توله یوز «ایران» مراقبت کند .اقدامی
که با توجه به مرگ دو توله و شرایط نگران کننده توله سوم
مصداق «نوشدارو پس از مرگ سهراب» است .دیشب همچنین
خبری منتشر شد که طبق آن قرار است امروز ،جلسه مشترک
کمیسیون اصل  ۹۰و فراکسیون محیط زیست مجلس درباره
مرگ یوزپلنگها برگزار شود .امیدواریم تنها توله «ایران»
زنده بماند و در روزهای آینده از تلف شدنش ننویسیم.

شریفی -درباره پهپادهای موسوم به بیرقدار طی سالهای گذشته در جنگ لیبی یا حمالت ترکیه به شمال عراق
شنیدهبودیم.اینهواپیمایبدونسرنشیندر پیجنگقرهباغمیانارمنستانوآذربایجانبیشازپیششناختهشدو
درجنگروسیهعلیهاوکراینبهاوجشهرترسید.بیرقدار،پهپادیشکستناپذیرنیستچراکهتاکنونچندینفروند
از آنها توسط نیروهای رقیب سرنگون شده اما موفقیتهای چشمگیری هم داشته است اما آنچه ماجرای «بیرقدار»
را جالب توجه میکند وجود یک پاشنه آشیل نسبتا جدی در این پهپاد است که نمیتوان به راحتی از کنارش گذشت.
درباره تولد این پهپاد چه میدانیم و چه چالشهایی پیش روی این صنعت نوظهور ترکیه وجود دارد؟
▪داماد اردوغان و پرچمدار ترکیه

پهپاد «بیرقدار تیبی »۲به معنی «پرچمدار» ساخت
کارخانه بایکارماکینا است.اینکارخانهبه خانوادهبیرقدار
یا آنطور که در ترکی استانبولی تلفظ میشود «بایراکتار»
تعلق دارد« .اوزدمیر بیرقدار» مؤسس و صاحب این شرکت
بود که در زمینههای صنایع هوافضایی ،سیستمهای
هدایت روباتیک و هواپیماهای بدون سرنشین تخصص
یافت ه است .او در سال  ۲۰۲۱درگذشت و هدایت شرکت
را پسرانش برعهده گرفتند .بــا مــرگ پــدر مسئولیت
فنی و تحقیقاتی این مجموعه به فرزند کوچک او یعنی
سلجوق بیرقدار ،داماد اردوغان (همسر سمیه اردوغان)
سپرده شد .او متولد سال  ۱۹۷۹در سارییر استانبول
و تحصیلکرده و مهندس صنایع نظامی در ترکیه و
آمریکاست .سلجوق در پنسیلوانیا در رشته کارشناسی
ارشــد هواپیماهای بــدون سرنشین تحصیل کــرده و در
موسسه فناوری ماساچوست نیز در رشته کنترل پهپاد
مدرک دارد.
▪تولد بیرقدار چگونه رقم خورد؟

ساخت این سری از پهپادها در ســال 2011زمانی که
ترکیه به دنبال خرید پهپاد مسلح از آمریکا بود اما واشنگتن
با فروش آن به دلیل نگرانی استفاده از هواپیماهای بدون
سرنشین علیه کردها موافقت نکرد ،آغاز
شد .در پی این رویداد دولت آنکارا خود
رأسا برنامه ساخت پهپاد را آغاز کرد.
البته همه بخشهای ایــن هواپیمای
بدون سرنشین در ترکیه ساخته نشده و
برخی از قطعات اصلی آن وارداتی است.
شاید بتوان گفت ترکیه تنها کشوری
اســت که برخالف کشورهای صاحب
سبکی چــون آمریکا و روسیه که طی
د ههــا ســال گذشته در همه نسلها و
ردهها هواپیما تولید کردهاند ،با کمک
شرکای غربی اش ،راه صدساله را یک
شبه پیموده است .هر چند این کمک و
نیاز ترکیه به قطعات حساس میتواند
به پاشنه آشیل دولت آنکارا بدل شود .شرکت بایراکتار
از سال 2012کار روی پهپاد جدید را آغاز کرد .ترکیه از
سال  2012طی تصمیم کمیته دفاعی ارتش به دنبال
چندین پهپاد برای انجام عملیات های مختلف رفت و بر
اساس پیش بینی این کمیته ترکیه باید تا سال2020
یکی از قطبهای پهپاد سازی میشد .قیمت هر فروند
پهپاد «بیرقدار تیبی »۲حدود  ۲میلیون یورو و با سیستم
کامل حدود  ۵میلیون یورو است .در مقایسه قیمت هر
فروند پهپاد آمریکایی «جنرال اتمیکسام کیو  ۹ریپر»
حدود  ۱۸میلیون یورو است .بیرقدار ،شاید از بسیاری

از پهپادهای مسلح موجود در جهان چیزی برتر نباشد،
ولی نبود کارایی الزم سامانه پانتسیر در لیبی و سوریه و
اوکراین و نبود یک شبکه منسجم پدافندی در ارمنستان
در کنار جنگ الکترونیک ترکها باعث شد ،بتواند برای
خودش پیروزی زیــادی کسب کند .بدون شک بیرقدار
پهپاد پیشرفته و موثری است ولی باید قبول کرد کمی
شانس هم همراهش بوده است.
▪بزرگترین چالش پیش روی «پرچمدار» ترکیه
چیست؟

همان طور که پیشتر گفته شد ،ترکیه با کمک و همراهی
دولتهای غربی در تامین قطعات حساس توانسته به این
موفقیت دست یابد .برای نمونه شرکت آلمانی ""TDW
در ساخت راک ـتهــای هوشمند ایــن پهپاد که با لیزر
هدایت میشوند سهیم بوده است .همچنین ،سامانه
اپتیکی که زیر دماغه «بیرقدار» است یک سامانه اپتیکی
با دوربین مدار بسته و دارای دید حرارتی است که دارای
یک مسافت یــاب لیزری با تــوان نشان گــذاری لیزری
اســت و با نام  CATSشناخته میشود و ساخت کشور
کاناداست .گرچه بر موتورهای این پهپاد رسما نام «TEI
 »PD170گذاشته شده ،اما این موتورها ساخت شرکت
«روتاکس» اتریش است که در عرصه تولید موتورهای

سبک برای هوانوردی فعال است .این پهپاد دارای طول
کامل شش و نیم متر است ولی طول بالهای آن به 12
متر میرسد .بیشترین سرعت پهپاد 220کیلومتر بر
ساعت است اگرچه سرعت اقتصادی آن برای مداومت
پــرواز بــاالی  170کیلومتر در ساعت اســت .بر اساس
گزارشها «بیرقدار تیبی »۲در یک گشت پروازی بدون
سالح تنها برای مصارف شناسایی با  70درصد قدرت
موتور دارای مداومت پرواز  27ساعت است .با همه آن
چه گفته شد ،اگر بر اثر باز یهای پر سر و صدای رجب
طیب اردوغان در زمین سیاست ،این کشورها دست از
تامین قطعات بکشند ،دولت آنکارا برای
عر ضاندام با «بیرقدار» با چالشی جدی
مواجه خواهد شد .نمونهای از این تحریمها
در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر
آمریکا رقم خورد که طی آن ترکیه به دلیل
خرید سامانههای پدافندی اس 400
روسیه ،از فرایند تولید جنگنده اف35-
کنار گذاشته شد .همچنین ،در پی تصمیم
آنکارا برای خرید نظامی از روسیه ،ترکیه با
وجود عضویت در پیمان ناتو تا اطالع ثانوی
از فهرست دریافت کنندگان جنگندههای
پیشروی آمریکایی خط خورد.

