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تیبای کپی و کوتاهقدی در انتظار ایرانیها !




3.1 M views

3.9 M views

پوکی استخوان و کوتاهی قد در کمین ایرانی ها

فعالیت  ۵۸۰۰دست فروش در پایتخت

صحبتهای یک مسئول در وزارت بهداشت درباره
کاهش مصرف لبنیات در کشور با واکنشهایی همراه
شد .این مقام مسئول گفته در دو سه ماه اخیرمصرف
لبنیات به خاطر گرانی ،کاهش چشمگیری داشته است.
اسماعیل زاده در ادامه هم افزوده ،این کاهش مصرف
لبنیات خود را در قالب پوکی استخوان و کوتاه قدی نشان
خواهد داد .کاربران هم به این موضوع واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :بهتره قبل از این که در سالهای
بعد یارانهای برای هزینه درمان بدن ،همین االن یارانه
رو به لبنیات اختصاص بــدن ».کاربری هم نوشت:
«هرچقدر مصرف لبنیات داره کم میشه مصرف نوشابه
و نوشیدنیهای قندی داره زیاد میشه و باید منتظر یک
سونامی از بیماریها در آیندهای نزدیک باشیم».

اعضای شورای اسالمی شهر تهران ،گزارش حسابرسی
شرکت شهربان و حریمبان برای سال مالی  ۹۶تا  ۹۹را
بررسی کردند و مدیرعامل این شرکت اظهار کرد که
تعداد دست فروشان در تهران از  ۳۱هزار نفر به پنج
هزار و ۸۰۰نفر کاهش پیدا کرده است .مدیرعامل این
شرکت همچنین مدعی شده است که با وجود افزایش
نرخ تورم ،نه تنها در سد معبر و دست فروشی افزایش
نداشتهایم بلکه کاهش قابل توجهی داشتهایم.
کاربران به این آمار واکنش نشان دادنــد .کاربری
نوشت« :در تهران  9میلیون نفری ،دست فروش
بودن  5800نفر ،به نظرم آمار خوبیه ».کاربر دیگری
نوشت« :بابا فقط توی مترو کلی دست فروش داریم
به نظرم آمار بساطیها رو دادن که ازشون بابت اجاره
موزاییک پول میگیرن نه دست فروش ها».





2.8 M views

دعوای ادامه دار توئیتر و ماسک
دعوای بین ایالن ماسک و مدیران توئیتر همچنان
ادامه دارد و به تازگی یکدیگر را به دروغ گویی متهم
کردند؛ مدیرعامل تسال میگوید تا حدود یک سوم
کاربران توئیتر دروغین هستند .توئیتر هم در یک
مقابله به مثل ایالن ماسک را به دروغگویی متهم کرده
است .توئیتر اعالم کرد ،ادعای ماسک که بیان کرده
تنها بخشی از کاربران توئیتر واقعی هستند ،تالشی
برای فرار از توافق خرید است .بد نیست بدانید که
قرار بود ایالن ماسک توئیتر را به قیمت  44میلیارد
دالر بخرد که بعد از مدتی اعالم شد به دلیل باال بودن
تعداد حسا بهای جعلی ماسک قصد نهایی کردن
قرارداد را ندارد .توئیتر میگوید  ۲۳۸میلیون کاربر
فعال روزانه دارد اما آمار واقعی بازدیدکنندگان
تبلیغات حدود  ۶۵میلیون کمتر از این رقم هستند.



3.4 M views

تیبا هم کپی بود؟!
حرف از کپی و کپی کاری که میشود ،معموال یاد کشور
چین و کارخانه هایش میافتیم! در اکثر صنایع،
چینیها به کپی برداری و الهام از محصوالت موفق
جهانی عالقه زیادی دارند .اما بد نیست بدانید که
ادعا شده است تیبا که بعد از سمند به عنوان دومین
خودروی ملی شناخته میشود هم نسخه کپی شده
از یک خــودروی چینی است البته پیش از این هم
برخی مدعی بودند که این خودرو از روی یک خودروی
ایتالیایی کپی شده است .کاربران به این موضوع
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :نمی دونم چرا
باید خودروهای بدون امنیت ،مونتاژی و بی کیفیت
خودروسازها پالک بشن و به اسم خودروی ملی آبروی
تولید ملی رو ببرن ».کاربر دیگری نوشت« :البته در
حال حاضر دو تا خودروی ملی مون به دلیل استاندارد
نبودن از رده تولید خارج شدن».



2.4 M views

ادعای پرداخت حقوق به گدایان در کابل
طالبان اعالم کرده طرح جدیدی برای سامان دهی گداها
در کابل تدوین کرده که براساس آن پس از جمع آوری
به آنها حقوق پرداخت میشود.خبرگزاری باختر که
اکنون تحت کنترل طالبان است ،در گزارشی نوشته:
رهبری گروه طالبان ،دستور داده است که گداها
از سطح شهر کابل جمعآوری و بایومتریک شوند .بر
اساس این فرمان قرار است برای گداهایی که حرفه
بلد باشند ،پس از بایومتریک زمینه کار در بخش مربوط
فراهمشود و از سرپرستان آنان هم ،تعهد گرفته
میشود که در آینده گدایی نکنند .در این فرمان،
آمده است که برای گداهای کودک ،زمینه آموزش
فراهم شود و به آنعده که توان کار ندارند ،معاش
پرداخت میشود .در همین حال ،سخنگوی فرماندهی
پلیس طالبان در کابل ،در توئیترش ،نوشته :متعهد به
گردآوری گداها از خیابانهای کابل هستند.

2.4 M views

سرقت 90ثانیهای پراید توسط یک نوجوان!
ویدئویی از یک سرقت پراید در شبکههای اجتماعی
دست به دست شد که گفته میشود متعلق به یکی از
محالت اهواز است .در این ویدئو میبینیم یک نوجوان
حدود  15ساله در کمتر از  90ثانیه یک خودروی پراید
را به سرقت میبرد .این ویدئو واکنشهایی را به همراه
داشت .کاربری نوشت« :با داشتن کلید ماشین هم باز
کردن در و استارت زدن بیشتر از اینا طول میکشه».
کاربران زیادی هم توصیه کردهاند که قفل پدال و قفل
فرمان و دزدگیر فراموش نشود .کاربری هم نوشته:
«شاید قفل فرمون و دزدگیر نتونه کامال جلوی سرقت رو
بگیره ولی میتونه دزد رو منصرف کنه ،دقت کنید این
سارق اول از شیشه نگاه میکنه اگر قفل و بست محکم
نبینه ،ماشین رو میبره وگرنه ریسک نمیکنه و میره».

دانستینهای
عجیب اما واقعی
در جهان هستی اسرار پنهان زیادی وجود
دارد که هنوز ناشناختهاند با این حال در این
مطلب 15دانستنیجالب،خواندنی والبته
علمیبرایشماگردآوریکردهایمکهممکن
است پس از خواندن برخی از آنها با صدای
بلندبگویید:نهبابا!
 1دندانهای حلزون ،سختترین جسم در
دنیاست! قدرت این دندانها به قدری زیاد
استکهمیتوانندسنگهارانیزخردکنند.
 2اسبهای دریایی تنها حیواناتی هستند
کهدرآنهاجنسنرباردارمیشود.
 3صدای«مومو»گاوهادرکشورهایمختلف
جهان با هم متفاوت است ،آنها لهجههای
خاصخودرادارنددرستمثلانسان.
 4ضربان ســاز قلب ،دستگاهی که جان
میلیونها نفر در جهان را نجات داده توسط
مهندس «جــان هاپس» به طــور تصادفی
اختراع شد .این دانشمند به دنبال یک راه
برای گرم کردن بدن انسان بود و ناگهان
کشف کرد دستگاهی که او طراحی کرده با
تولیدپالسهایالکتریکیمیتواندیکقلب
یخ زده را وادار به حرکت کند و به این ترتیب
نخستینضربانسازقلبساختهشد.
 5دلفینها،پرندگانوتمساحهاتواناییباور
نکردنیدرخوابیدندارند،درحالیکهیک
نیمکره مغز آنها خواب است ،نیمکره دیگر
مغز بیدار است و آنها میتوانند جای خواب
دونیمکرهراعوضکنند.
 6هلند زادگــاه اصلی گل الله نیست .در
واقع برای اولین بار در قرن  16میالدی این
گل دوســت داشتنی به هلند بــرده شده و
زادگاه اصلی آن کشور ایران و آسیای مرکزی
است.
 7نزدیک به  150نفر در سال بر اثر افتادن
نارگیل روی سرشان جان خود را از دست
میدهند!
 8لئوناردو داوینچی قیچی را اختراع کرده
است.
 9عسل تنها ماده غذایی است که خراب
و فاسد نمیشود ،عسلهایی که در مقبره
فرعونهایمصرپیداشدهاندتوسطباستان
شناسان،آزمایشوسالمتیآنهاتاییدشده
است.
 10پنج گونه مار در سراسر جهان وجود
دارندکهمیتوانندپروازکنند.
 11اثر زبان شما مانند اثر انگشتان شما
منحصربهفرداست.
 12هویج در اصل ارغوانی رنگ است و
رنگ نارنجی امــروزی به خاطر آن است که
در قرن  17میالدی هلندیها با پیوند زدن
هویجهایمختلفرنگنارنجیآنراپرورش
دادند.
 13هشتپاسهقلبدربدنشدارد.
 14فیلها تنها حیواناتی هستند که
نمیتوانندبپرند.
 15تقریبا  3درصد از یخهای قطب جنوب
ادرارپنگوئنهاست.

142میلیون هزینه ساالنه هر خودروی فرسوده!
گفته شده وزارت صمت و خودروسازها به دنبال راهی برای فرار از اسقاط خودرو هستند ،داستان خودروهای
فرسوده به کجا رسید و این خودروها چه هزینههایی برای دولت دارند؟

رعیت نواز -یکی از دالیلی که همیشه برای آلودگی هوا در کالن شهرها مطرح میشود خودروهای فرسوده است .خودروهایی که نه تنها هوا
را آلوده میکنند بلکه نسبت به دیگر خودروها بنزین بیشتری هم مصرف میکنند در روزهای اخیر بحث طرح جایگزینی برای اسقاط خودرو
که از سال  1386شروع شده مطرح شده است .روحا ...ایزدخواه ،نماینده مردم تهران گفته وزارت صمت و خودروسازان از طریق شورای
هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت وزیران ،در حال پیگیری طرحی جایگزین هستند که به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو ،مبلغی را به
صندوق محیط زیست واریز کنند .البته مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی با این موضوع مخالفت کرده است .در این گزارش ضمن بررسی
فراز و نشیبهای پیش آمده در باره قانون اسقاط خودرو به میزان هزینههایی پرداخته ایم که هر خودروی فرسوده روی دست دولت میگذارد.
▪فراز و نشیب قانون اسقاط خودرو

اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۸۶بحث
نوسازی ناوگان حمل و نقل مطرح شد و در
ادامــه خودروسازان مکلف شدند از ابتدای
ســال ۸۸به ازای تولید هر چهار خــودرو با
مصرفسوختبیشازهشتلیتر،یکخودرو
اسقاط کنند .این قانون امیدهای فراوانی را
درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل به وجود
آورد اما نبود تامین مالی و همکاری نکردن
دیگر دستگاهها باعث شد شرایط آنطــور
که انتظار میرود پیش نرود و این مصوبه به
فراموشیسپردهشودوخودروسازهاهمچنان
زیر بار این مصوبه نمیروند .البته در سال
 1393هم بحثی دربــاره واردات خــودرو به
شرط ارائه گواهی اسقاط مطرح شد که بی
نتیجه ماندو در آن زمان گفته شد که قرار است
واردکنندگان خودرو به ازای هر خودرویی
که وارد میکنند گواهی اسقاط  4خودرو را
ارائه دهند .با این حال آمارها نشان میدهد
تا سال ۹۲تعداد اسقاط خودرو یک میلیون
و ۲۰۰هزار دستگاه بود و این رقم از سال۹۲
تا  ۱۴۰۰با کاهش ۵۰درصدی به ۶۰۰هزار
دستگاه ُافــت کــرد .البته تا پیش از خــرداد
 1399طبق ماده  8قانون هوای پاک مالکان
مکلف بودند اما بعد از خرداد  1399با رای
دیوان عدالت اداری ،شرط فرسودگی حذف
شد .دیــوان عدالت در پاسخ به شکایت یک
مالک خـــودرو ،اعــام کــرد« :طبق بررسی
شــورای نگهبان ،با توجه به اینکه راههــای
مطمئن دیگری برای احــراز شرایط قانونی
ادامه فعالیت خودروها از جمله آالیندهنبودن
وجود دارد ،اطالق از رده خارجشدن خودروها
صرف ًا با رسیدن به سن مذکور از جهت اسراف
و تضییع حقوق مالکین ،خالف شرع شناخته
شد» .با این رای ،الزام به اسقاط خودروهای
فرسوده با سن باال برداشته شد.
▪تعداد خودروهای فرسوده در 1404

مدیرعامل سازمان راهداری و معاون وزیر راه و
شهرسازیتیرماهسالگذشتهدربارهوضعیت

فرسودگی خودروهای درحال تردد گفته بود
که براساس آخرین آمار ،حدود  32درصد از
ناوگانباری 30،درصدازناوگاناتوبوسرانی،
 68درصد از ناوگان مینیبوسها و همچنین
 66درصدازخودروهایسواریایران،فرسوده
هستند .با این حال به گفته رئیس انجمن
مراکز اسقاط خودرو به ایلنا ،در کشور حدود
سه میلیون خــودروی فرسوده وجــود دارد و
پیشبینی میشود این رقم تا سال  1404به
هشت میلیون برسد که میتواند مشکالت
زیادیرابرایکشورایجادکند.
▪هزینههایی که خودروهای فرسوده دارند

خودروهای فرسوده از چهار ناحیه آسیبزا
هستندوعالوهبرتحمیلهزینههایاقتصادی
هنگفت به کشور ،عامل بخشی از سوانح
جادهای نیز به شمار میروند که در ادامه به
آن پرداخته ایم.
فرسودههای بنزین خوار:
شاید بــتــوان اصلیترین مزیت اقتصادی
طــرحهــای اسقاط وسایل نقلیه فــرســوده را
کاهش مصرف سوخت در بخش حملونقل
کــشــور دانــســت .بــر اســـاس گــــزارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،اسقاط هر خــودروی
فرسوده در شرایط فعلی سبب کاهش مصرف
۲۰۰۰لیتر بنزین در سال میشود .با توجه به
این که ارزش صادراتی هر لیتر بنزین بیشتر
از  90سنت است رقم صادراتی این میزان
بنزین حــدود ۱۸۰۰دالر میشود یعنی هر
خــودروی فرسوده ساالنه معادل ۵۴میلیون
تومان ،بنزین بیشتری مصرف میکند .با این
حسابدرصورتاجرایماده ۱۰طرحسامان
دهیصنعتخودرو،بافرضاسقاط۳۰۰هزار
خــودرو در ســال ،بیش از ۵۴۰میلیون دالر
معادل ۱۶ /۲هزار میلیارد تومان به صورت
ساالنهدرمصرفبنزینصرفهجوییمیشود.
دود از فرسودهها بلند میشود:
از مهمترین عوامل آلودگی هوا ،حمل و نقل
فــرســوده اســت .طبق آخرین آمــارهــا منابع
متحرک در کشور ما نیز سهم  64درصدی

در آلودگی هوا دارنــد که بخش عمده آن به
خاطر خودروهای فرسوده است .با این حال
بر اســاس گزارشها هزینه جانبی آلودگی
تنها در تهران در سال  ،۱۴۰۰مبلغ  ۶۰هزار
میلیارد تومان بوده است .در جهان  ۹میلیون
نفرقربانیآلودگیهواشدهکه ۴۱هزارنفردر
ایران بودهاند .هزینههای جانبی این شرایط
در سال  ۹۸حدود  ۷۵هزار میلیارد تومان
بود که در سال  ۹۹به  ۸۱هزار میلیارد تومان
رسید .بر اساس گزارشها هزینههای جانبی
هر خودروی فرسوده در سال حدود هزار دالر
است که میشود 30میلیون تومان.
فرسودهها مرگ میکارند:
نقش آنها در بروز سوانح جــادهای ،داستان
دیـــروز و امـــروز نیست و در گذشته نیز این
خودروهابارهاداغبردلشهرونداننشاندهاند
و با ادامه تردد فرسودهها ،از این دست حوادث
در آینده هم رخ خواهد داد .با این حال به گفته
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور
 ۳۲درصدازکلوسایلنقلیهدرکشورفرسوده
هستند .بیشترین تصادفات هم متعلق به
خــودروهــای فرسوده اســت .جانشین پلیس
راهور هم اعالم کرده که هر کشته تصادفات
درکشورمعادل 5.3میلیاردتومانهزینهبرای
کشور دارد .از آن جایی که در سال گذشته16
هزار و  778نفر جان خود را در تصادفات از
دستدادهاندبهخوبیمیتوانبههزینههایی
که خودروهای فرسوده در تصادفات جادهای
دارنــد ،پی برد .اگر تنها  10هزار نفر از جان
باختگان تصادفات به دلیل فرسودگی خودرو
جانخودراازدستدادهباشندساالنهسهمهر
خودروی فرسوده  18میلیون تومان میشود
که باید به ایــن رقــم هزینههای نقص عضو و
معلولیتهاوآسیبهایدیگرراهماضافهکرد
اما متاسفانه باز هم اکنون میلیونها کامیون،
اتوبوس،مینیبوسوخودرویسواریفرسوده
درجادههایکشوردرحالترددهستند.
هزینههای نگهداری:
سخنگوی انجمن قطعه سازان به تجارت نیوز
گفته«:اگرخودروهایفرسودهازچرخهخارج
نشوند،نیازمندایجادپارکینگوجادهخواهیم
بودکهمطابقاستانداردشهرداریها،هزینهآن
ساالنه 120هزارمیلیاردتومانبرآوردمیشود
ضمن ایــن که هزینه نگهداری خودروهای
فرسوده به 230هزار میلیارد تومان میرسد،
عددی که خسارت آن برابر با درآمد مالیاتی
سال  1401است و با ادامــه این روند هزینه
نگهداریخودروهایفرسودهدرسال1404
چهاربرابردرآمدمالیاتیمیشود».سخنگوی
انجمنقطعهسازانایرانبرایحلاینمشکل
گفته« :چنان چه خودروهای فرسوده از رده
خارج نشوند دولت ساالنه  200هزار میلیارد
تومانهزینهخواهدداشت.درحالیکهدولت
میتواندباپیشبینی 80تا 100هزارمیلیارد
تومان تسهیالت  4درصــدی ،به جایگزینی
خودروهایفرسودهکمککند».
▪هزینه 142میلیونی ساالنه خودروهای
فرسوده

اگــر بخواهیم در یــک جمع بــنــدی میزان
خسارت ساالنه هر خودروی فرسوده را برای
دولت به دست آوریم باید نوشت:

 54میلیون تومان
 .1مصرف بنزین :
 30میلیون تومان
 .2آلودگی هوا :
 .3خسارتهای جاده ای  18 :میلیون تومان
 40میلیون تومان
 .4هزینه نگهداری :

با این حساب هر خــودروی فرسوده ساالنه
 142میلیون تومان برای دولت هزینه خواهد
داشت که رقم قابل توجهی است.

