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تصاویر پربازدید فضای مجازی
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افتتاحهای عجیب روی دور تند
افتتاح کردن و رونمایی بخشی از اقدامات طبیعی یک
مسئول به شمار میرود .موضوعی که می توان آن را در
دسته حوزه وظایف یک مدیر یا یک نماینده به حساب
آورد .اما نکته قابل تامل این جاست که افتتاح کردن فقط
جزء کوچکی از انبوه وظایفی است که مسئوالن باید به
انجام آن اصرار بورزند ،نکتهای که گاهی از چشم آن
ها دور می ماند ،شاید هم همین موضوع سرانجام منجر
به این میشود که یک نماینده از راه اندازی یا افتتاح
پروژه ای در شهر چنان لبریز از اشتیاق و ذوق می شود
که انگار با رونمایی از یک سازه هر آن چه را که باید در
دوران مسئولیت اش انجام می داده ،با موفقیت تمام
پشت سر گذاشته و رسالت خود را تمام و کمال به پایان
رسانده است .ذهنیتی احتمالی که در نهایت می تواند از
یک مراسم افتتاح ساده یک سوژه تمام عیار برای رسانه
ها و شبکه های اجتماعی بسازد .طی هفتهای که گذشت



کاربران فضای مجازی با افتتاح های عجیبی از جانب برخی
مسئوالن کشوری در مناطق مختلف مواجه بودند ،افتتاح
هایی مثل افتتاح دیوار در رامسر ،موازییک پیاد هرو
در کوهدشت ،پستبانک در خرمشهر ،یک جوی آب در
شهرستان داورزن استان خراسان رضوی  ،اما از میان
همه این افتتاح های عجیب و غریب که به نظر می رسد
بازهم ادامه داشته باشد افتتاح هوتگ در چابهار جای
تامل بیشتری دارد .کاربری در تعریفی از هوتگ نوشت:
«در نبود آب لولهکشی ،اهالی مناطق محروم گودالهایی
بهنام «هوتگ» حفر میکنند تا آبهای سطحی در آن جمع
شود و برای آشامیدن و استحمام استفاده کنند و آقای
فرماندار این گودال را که به دست مردم منطقه حفر شده،
افتتاح کردند!» کاربر دیگری نوشت« :کاش آقای فرماندار
به جای افتتاح خجالت آور هوتگ کار آب رسانی به روستاها
رو پیگیری می کرد و به سرانجام می رسوند».
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درگیری در اتوبان تهران  -کرج
در ویدئویی که خود نیروهای پلیس گرفته اند و اکنون
در فضای مجازی بازنشر شده نیروهای پلیس مشغول
تعقیب یک سواری مزدا در اتوبانی شلوغ هستند .در
این فیلم پلیس مدام به سمت سوژه تحت تعقیبش که
بین اتومبیلهای مختلف در حال حرکت است ،اقدام به
تیراندازی میکند که در نهایت با اصابت تیرها به الستیک
و احتماال راننده ،مزدا وسط اتوبان تعادلش را از دست
میدهد و به سختی کنار گاردریل متوقف میشود .این نوع
ف زنجیرهای وحشتناکی
توقف میتوانست منجر به تصاد 
وسط اتوبان بشود که به شکل معجزه آسایی به خیر
گذشت .کاربری نوشت« :بایدآموزش بیشتری داده بشه
که در چنین اتوبان شلوغی این طوری بی محابا عمل نشه».

همین چند روز پیش بود که عکس یک روزنامه به خانواده
پر جمعیت  18نفره آمریکایی تعلق داشت که از حمایت
های دولت شان گفته بودند .اما تصویری در فضای مجازی
منتشر شد که نشان می داد با توجه به تاکیدات زیاد رهبر
انقالب بازهم حمایتی از خانواده های پر جمعیت صورت
نمی گیرد .در شرح عکس آمده است که فشار مالی،
خانواده پنج قلوهای اراکی را وادار به واگذاری تعدادی از
فرزندانشان به بهزیستی کرده است! آن ها از سختی ها و
هزینههایباالینگهداریپنجبچهوپیدانکردنصاحبخانه
ای که به آن ها خانه اجاره بدهد گالیه داشتند .کاربری
نوشت« :گویا فعال حمایت ها کالمی و تا به دنیا اومدن بچه
استولیبعدازبهدنیااومدنهیچکسجوابگونیست».
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کارناوال همچنان اشتباه است
چند روز پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که
چند اتومبیل حمل زباله در شهر میچرخیدند و بنرهایی
به آنها زده شده بود که ادعا میشد مربوط به «فریدون
حسنوند» نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسالمی
بوده است .حاال این مسئله تکذیب و اعالم شده که فیلم
مربوط به سال  86و متعلق به شهرداری بوده و بر همین
اساس انتشار دهنده آن یعنی پایگاه کشوری «حواشی
مجلس» هم عذرخواهی کرده است .البته اصل موضوع
همچنان برقرار است و حتی اگر برای تبلیغ کار یک نماینده
مجلس هم نباشد ،اصال کار جالبی نیست که شهرداری یک
شهربخواهدبانمایشایناتومبیلهاوامکاناتمنتیبابت
خریدشان بر سر شهروندان بگذارد.

«نزدیک بود با موتور تصادف کنه!» فیلمهای مختلف که از
ت موبایل و کیفزنی منتشر میشود نشان میدهد
سرق 
که این نوع سرقت ابعاد ناجوانمردانهای پیدا کرده است.
در ویدئویی که بهتازگی از یک موبایلقاپی منتشر شده،
سارق پس از به سرقت بردن گوشی ،برای این که فرصت
بیشتری برای فرار داشته باشد ،شخص مال باخته را
به سمت خیابان هل میدهد و چیزی نمانده او با افتادن
داخل خیابان تصادف کند .کاربری در این باره نوشت« :حاال
سرقتکهمیکنیدهیچکاشدستکماینقدرناجوانمرد
و بیشرف نباشید!» کاربر دیگری نوشت« :اگه درخت
اونجا نبود که افتاده بود زیر موتور سیکلت عبوری .ببین
با یه سرقت چند تا خونواده رو بدبخت میکنن!»
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▪سامانه پدافندی باور ۳۷۳

ماجرای ساخت این پدافند به  10سال پیش بر می گردد.
درست زمانی که روس ها با روی کار آمدن مدودف از تحویل
اس  300خریداری شده توسط کشورمان خودداری کردند.
هرچندایرانشکایتکردوغرامتگرفتاماغرامتکارپدافند
دفاعی را برای ما نمی کرد .پس دانشمندان کشورمان در روز
والدت حضرت رسول اکرم (ص) دست به کار شدند و برای این
که باور کنیم که می توانیم نام «باور» را برای آن انتخاب کردند،
عدد  373را هم که ابجد یکی از القاب پیامبر اعظم است به آن
اضافه کردند تا باور ایرانی در کنار توسل به پیامبر اکرم(ص)
نتیجه بخش باشد و باور 373پدیدبیاید.
▪ویژگی های باور 373

موشک مورد استفاده در سامانه «باور »۳۷۳از نوع صیاد۴-
است که قادر به انهدام اهداف در فاصله  ۲۰۰کیلومتری و در
ارتفاع ۲۷کیلومتری خواهد بود.
در بخش جست وجو ،پدافند باور  373راداری دارد که می
تواند  300هدف را در برد  350کیلومتری مورد ارزیابی قرار
دهدایندرحالیاستکهسامانهاس 300روسیهفقطقادربه
شناسایی 100هدف در برد 300کیلومتری است.

در بخش رهگیری بازهم پدافند هوایی باور یک سرو گردن
باالتر از اس  300و حتی اس  400قرار دارد .باور  373قادر
به رهگیری  60هدف در برد  250است این در حالی است که
اس  300تنها قادر به رهگیری  12هدف در برد کمتر از 200
کیلومتر است .در اس  400هم تعداد رهگیری تنها  36مورد
است .یکی از ویژگی های بارز باور 300که این پدافند را از اس
 300روسی و پاتریوت آمریکایی متمایز می کند این است که
باور  373قادر به هدف گیری  9هدف به طور همزمان است
که در اس  300به  6هدف و در پاتریوت به یک هدف می رسد.
امابرترینویژگیسامانهباور ۳۷۳ساختتمام ًاایرانیآناست
که باعث می شود تمام کدهای سیستم نرم افزاری پدافندی
کشور در اختیار خودمان باشد و همین مزیت باعث ایجاد یک
سامانه پدافندی با شبکه ای امن در کشور خواهد شد.
سهولتدرآمادهسازیونگهداری،عمرانبارداریباالوضریب
ایمنی اپراتوری ،ضریب باالی برخورد ،عملیات در شرایط
حمالت شیمیایی ،میکروبی و هستهای ،قیمت کمتر نسبت
به نمونه های مشابه خارجی ،حجم آتش زیاد و ...از جمله دیگر
ویژگیهای سامانه پدافند موشکی «باور »۳۷۳است.
در پایان با نگاهی به آن چه گفتیم برتری پدافند هوایی باور
 373نسبت به سامانه های روسی پیشرفته تر است و فقط
برتری اس  400این است که موشک های با سرعت باال راهم
می تواند هدف اصابت قرار دهد.
تعداد زیادی از ویژگی های دیگر باور  373بسیار تخصصی
است که بیشتر به درد عالقه مندان مسائل نظامی و موشکی
می خورد که به نظر در حوصله خوانندگان این ستون نیست.

برداشت پول و خفت گیری ابعاد جدیدی از کالهبرداری ها از طریق سایت دیوار
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ویژیگ های «ابور»373

سنوحقوقسازندگانباور، 373برتریهایاینسامانهبه
پاتریوتواس 300وچیزهایدیگریکهازآننمیدانستیم

▪کار پدافند هوایی

روزسیاه
خرسها

حمایت فرزندآوری فقط تا تولد!

برقلههای

پدافندهایهواییبارادارهایجستوجوگراهدافراشناسایی
وبارادارهایدنبالکنندهرویآنهاقفلمیکنندودرنهایتبا
شلیکموشکاهدافمتخاصمرامنهدممیکنند.

ایناروکهدیگهمسئوالنمقصرنیستن
خودمونمقصریمکهدوتولهخرسبهوسیله
اسلحهساچمهزنیتلفشدن
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

فناور یها هر چه ارتقا پیدا میکنند ،به همان میزان
کالهبرداریها هم شکل جدیدی به خودشان میگیرند.
حاال که معامالت رودررو و آگهیهای رسمی روزنامهها
بخش مهمی از جایگاه خودشان را به آگهیهای فضای
مجازی واگذار کردهاند ،سارقان و کالهبرداران زیادی پیدا
میشوند که تلههای خودشان را در این عرصه کار بگذارند.
سایت دیــوار به عنوان یکی از پرطرفدارترین سایتهای
تبادل کاال از وقتی که آغاز به کار کرده روزهــای پر حرف
و حدیثی را پشت سر گذرانده است به طوری که به دلیل
افزایش کالهبرداریها و جنایتهای انجام گرفته مرتبط با
آگهیهای این سایت همین چند ماه پیش پلیس فتا موضوع
مسدود شدن آن را مطرح کرد که متاسفانه هنوز به فرجام
نرسیده است.
کالهبرداران هم میتوانند در پوشش خریدار و هم در
پوشش فروشنده ظاهر شوند .از آنجایی که احراز هویت
آگهیدهنده و خریدار (به علت معتبر نبودن سیم کارتها)
چندان قابل پیگیری نیست همین انگیز های میشود که
افراد بیشتری وسوسه شوند به کالهبرداری در این فضا

مبادرت کنند .همین چند روز پیش بود که خبر دستگیری
باندی چند نفره متشکل از چند آقا و خانم منتشر شد .این
گروه ابتدا سوژههای خودشان را در سایت دیوار شناسایی
میکردند ،سپس خانمها وارد منزل سوژه مدنظر میشدند
و بعد از اطالع پیدا کردن از تعداد افراد حاضر در خانه و
وضعیت اجناس و اموال قابل سرقت ،به سایر همدستان
خودشان خبر میدادند و با زورگیری و تهدید ،از منزل
آگهیدهنده سرقت میکردند.
چند روز پیش هم خانمی مدعی شد آگهی در سایت دیوار
گذاشته که برایش پیامی آمده باید  1000تومان از طریق
لینک داده شده واریز کند .او به لینک مراجعه می کند و
عملیات پرداخت را انجام میدهد .چند ساعت بعد از حساب
او مبالغ باالیی برداشت میشود .ظاهرا لینکی که این خانم
در آن عملیات پرداخت را انجام داده ،درگاه رسمی بانک
نبوده و صفحه ای بوده که کالهبرداران ایجاد کردهاند تا با
گرفتن اطالعات حساب از آن پول برداشت کنند .همه این
موارد نشان میدهد که واقعا باید مواظب هرگونه تعاملی با
این سایت بود.

