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ادعایجنجالیدربارهکیفیتخودروهایداخلیوحملهمجریبهمجری!




3.9 M views

3.1 M views

ادبیات غیر متعارف مجری علیه مجری!

قدرت خرید ایرانی ها باالتر از  ۱۰۱کشور؟!

ادبیات عجیب مجری برنامه بدون توقف در تلویزیون
در واکنش به استوری علی ضیا خبرساز شد .در فیلمی
که از دیروز بازتاب و واکنش های زیادی داشته است
مجری تلویزیون روی آنتن زنده علیه مجری دیگر در
اظهارنظری با لحن عجیب می گوید :اگه جای اینا تو
زندان نیست پس چه کسی رو بگیرن؟ هر کس رو
بخوایم بگیریم باید یه بی پدر و مادر باشه که از زیر
بته به عمل بیاد! کاربری نوشته « :آیا مجری حق داره
روی آنتن زنده هر جور نظر شخصی خودش رو اعالم
کنه؟» کاربر دیگری هم نوشته« :شاید علی ضیا چیزی
گفته که مجری تلویزیون این قدر عصبانیه!» مجری
تلویزیون باید بی طرف باشه .چطوری ایشون توی
برنامه زنده اینقدر یکطرفه و بدون در نظر گرفتن
دیدگاه مخاطبان دیگه اظهارنظر کرده؟»

به تازگی خبری در فضای مجازی دست به دست شده
که در آن ریال ایران به عنوان بیارز شترین پول
جهان معرفی شده ،اما ایرنا در گزارشی مدعی شده
است ،اوضاع درآمدی ایرانیها و قدرت خرید آن ها
به طور متوسط همچنان از  ۱۰۱کشور دنیا بهتر است
و قرار داشتن چند صفر اضافی روی اسکنا سها
نمیتواند مالک خوبی برای سنجش وضعیت اقتصادی
مردم کشورهای مختلف باشد .درآمد سرانه ملی
ایران حتی از برخی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت
نیز بیشتر است که از آن جمله میتوان به الجزایر
اشاره کرد که با درآمد سرانه ملی  ۱۰۸۰۰دالری
در رتبه  ۱۰۵جهان قرار گرفته یا عراق که با ۹۹۷۷
دالر رتبه  ۱۱۰را به خود اختصاص داده یا نیجریه که
با درآمد سرانه ملی  ۴۷۹۰دالری در رتبه  ۱۴۲قرار
گرفته است.





2.8 M views

ادعای جنجالی درباره کیفیت خودروهای داخلی
شاید برخی از ما از کیفیت خودروهای داخلی گالیه
داشته باشیم ،پلیس راهور هم از ایمنی کم خودروها
انتقادهای جدی کند و محیط زیست هم از آالیندگی
خودروهای ساخت داخل بگوید ،اما یک نماینده مجلس
گفته استانداردهایی را در خودروسازی رعایت می
کنیم که حتی بعضی از اروپایی ها رعایت نمی کنند!
در فیلمی که حاشیه زیادی داشته ،ایزدخواه،عضو
کمیسیون صنایع مجلس مدعی شده است:خط تولید
خودروسازی ما با شرکت پژو تفاوتی نــدارد و هم
اکنون سخت افزاری بدون ایراد در اختیار داریم.
خودروی اقتصادی یعنی خودروی زیر  ۲۰۰میلیون
تومان که نیمی از مردم توانایی خرید آن را دارند.
کاربری نوشته است« :تا وقتی مسئوالن ما چنین
دیدگاهی دربــاره مشکالت صنعت خــودرو داشته
باشند هرگز این مشکالت رفع نمی شــود ».کاربر
دیگری هم نوشته« :این که مسئوالن ما فکر می کنند
واقعا نیمی از مردم توان خرید خودروی کمتر از 200
میلیون را دارند چیز عجیبیه».

3.4 M views

نوسان زعفران ،بیشتر از طال و جواهر!
چــرا روی بستههای زعــفــران ،قیمت تولید یا
مصر فکننده درج نمیشود؟ اگر مشتری زعفران
ایرانی باشید شاید از خودتان چنین سوالی کرده
باشید،اما پاسخ نایبرئیس شورای ملی زعفران و
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور درباره
این موضوع واکنش های زیادی داشته است .غالمرضا
میری در پاسخ به این پرسش که چرا روی بستههای
زعفران ،قیمت تولید یا مصرفکننده درج نمیشود؟
گفت :نوسان قیمت زعفران بسیار زیاد است و دقیقا
مثل طال ،هر ساعت از روز یک قیمت دارد؛ به همین
دلیل درج قیمت روی بستهها امکا نپذیر نیست.
کاربری نوشته است« :با این توضیح احتماال نوسان
زعفران حتی از طال و جواهر هم بیشتره!»





2.1 M views

بدشانس ترین دانشجوهای جهان!
2.4 M views

استفاده جالب قطریها از میزبانی جام جهانی
برای تبلیغ حجاب

در روزهایی که چشم مردم همه دنیا به قطر دوخته
شده تصاویری منتشر شده است که نشان می دهد
قطریها در اقدامی جالب از میزبانی جام جهانی برای
تبلیغ حجاب و گرایش به اسالم در بین طرفداران
تیمهای مختلف استفاده میکنند.در این فیلم چند
خانم مسلمان قطری با لحنی مودبانه سراغ مسافران
خارجی می روند و چند کاله یا روسری به آن ها هدیه
می دهند .خانم های خارجی هم آن ها را می پوشند
و بعد خودشان را در آینه می بینند و شگفت زده
می شوند .کاربری نوشته است« :وقتی میگن امر
به معروف باید به بهترین روش انجام بشه ،یعنی
همین».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

دو روز پیش دیدار تیم های ملی فوتبال مکزیک و
لهستان در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر با تساوی به پایان
رسید .در نیمه دوم این دیــدار تیم ملی لهستان
فرصت رسیدن به پیروزی را داشت ،اما لواندوفسکی
ضربه پنالتی را از دست داد تا تیمش به یک امتیاز از
بازی نخست اکتفا کند ،اما نکته جالب ماجرا فیلمی
است که از یک دانشگاه در لهستان منتشر شده
است .جایی که تعداد زیادی از دانشجویان جلوی یک
ویدئو پروژکتور نشسته اند تا بازی کشورشان را با
مکزیک در جام جهانی  2022تماشا کنند ،اما عجیب
آن که در حساس ترین لحظه و زمانی که بازیکن
لهستان در نقطه پنالتی قرار می گیرد و می خواهد
توپ را شوت کند تلویزیون قطع می شود که واکنش
دانشجوها هم جالب است .آن ها ناگهان به هوا می
پرند و فریاد می زنند و  ...کاربری نوشته است:
«احتماال این دانشجوها بدشانس ترین دانشجوهای
جهان هستند!»

قیمت های
عجیب خورایک ها
در قطر!

هزینهخریدیکوعدهغذا،یکبطریآبمعدنی،
نوشابهو...درقطرکهشوکهتانمیکند

تماشاگران خارجی در همین رو زهــای اول از هزینه
باالی خوراکی ها و دیگر خدمات در کشور میزبان جام
جهانی  ۲۰۲۲شگفت زده شدهاند .وب سایت فرارو
گزارشی از هزینه خرید خوراکی ها در قطر نوشته است
که شوکه تان می کند .در این گزارش آمده است:قیمت
نوشابه کوکاکوال در بطریهای فلزی قرمزرنگ ،با حجم
 ۳۳۰میلیلیتر ،حدود  ۹هزار و  ۷۰۰تومان تا ۱۲
هزار تومان است ،اما وقتی پای برگزاری جام جهانی
وسط باشد ،هتلهای کشور میزبان بهخودشان اجازه
میدهند قیمتها را افزایش دهند .یک قوطی فلزی
نوشابه کوکاکوال در هتلهای قطر ۱۵ ،ریال فروخته
میشود،به پول ایران میشود  ۱۴۷هزار تومان! اگر
یکی از تماشاگران خارجی جام جهانی در یکی از
هتلهای کشور میزبان بنشیند و یک بطری آب پرتقال
با حجم  ۲۵۰میلیلیتر سفارش دهد ،باید  ۲۵ریال
قطر پرداخت کند که به پول ایران تقریبا معادل ۲۴۵
هزار تومان است.
▪یک صبحانه  970هزار تومان!

فرض کنیم در یکی از هتلهای قطر اقامت میکنید که
برخالف رسم و رسوم همصنفیهای خود ،به مشتریان
ی کند .خارجیها برای
سرویس صبحانه رایگان ارائه نم 
خوردن یک بشقاب صبحانه آمریکایی در چنین هتلی،
باید  ۹۹ریــال قطر بپردازند .با ریــال  ۹هــزار و ۸۰۰
تومانی میشود  ۹۷۰هزار و  ۲۰۰تومان.
▪یک غذای ساده  980هزار تومان!

کالب ساندویچ مرغ را احتماال تا االن بهچشم یک
میانوعده غذایی محقر نگاه میکردید ،اما در طول
برگزاری جام جهانی فوتبال ،برای خرید همین کالب
ساندویچ مرغ باید  ۵۵ریال قطر پرداخت کنید .اگر به
جای مرغ ،از گوشت قرمز استفاده شده باشد ،قیمت
کالب ساندویچ به  ۶۵ریال خواهد رسید .ساندویچ
همبرگر و ساندویچ فیله استیک را هم  ۶۵ریال
میفروشند .یعنی اگر یک همبرگر سفارش دهید و آن
را با یک قوطی نوشابه کوکاکوال از گلوی مبارک پایین
بدهید ،به پول ایران باید  ۹۸۴هزار تومان بپردازید.
قیمت یک بشقاب جوجه کباب با مخلفات زیــاد ،به
اضافه مقداری برنج ،یک لیوان نوشابه و یک لیوان
آب پرتقال در این اغذیهفروشی  ۳۵ریال قطر ،معادل
 ۳۴۳هزار تومان است .ارزا نترین گزینههای پیش
روی گردشگران و تماشاگران خارجی ساندویچهایی
هستند شبیه کباب ترکی و رپ که  ۱۶ریــال قطر
فروخته میشود .یک لیوان نیم لیتری نوشابه هم
کنارش به مشتری تحویل میدهند .به پول ما تقریبا
میشود  ۱۸۶هزار تومان.
▪چند گیگ اینترنت 1.5 ،میلیون تومان

هزینه هــای اینترنت هم در قطر بسیار باالست.
 Vodafoneیکی از اپراتو رهای حاضر در قطر بابت
 ۱۴گیگابایت اینترنت به پول ایران از مشترکان یک
میلیون و  ۶۰۰هزار تومان دریافت میکند .قیمت
ریال قطر در بازار آزاد ارز ایران حدود  ۹هزار و ۸۰۰
تومان است.

شایس بلند جدید در راه ابزار
بابرنامهایرانخودروبرایرونمایییکشاسیبلندجدیدازپرطرفدارترین،گرانترینوجذابترین
شاسیبلندها درخیابانهایایرانگفتیم

مصطفوی -با وعده مدیر عامل ایران خودرو فقط  80روز باید صبر کنیم تا یک شاسی بلند جدید به خیابان ها بیاید.
مشتریان ایرانی مانند بسیاری از کشورهای دنیا ،به خودروهای پهنپیکر و شاسیبلند عالقهمند هستند و تغییر در نوع
سلیقه مردم در انتخاب خودرو و طراحی هوشمندانه خودروهای شاسیبلند ،باعث افزایش فروش این خودروها شده است.
خودروسازان هر سال با بهروز رسانی جدید ،این خودروها را با امکانات تازه و قیمتهایی مناسبتر روانه بازار میکنند .روز
گذشته مدیر عامل ایران خودرو از ساخت یک خودروی شاسی بلند جدید با همکاری یک شرکت خارجی خبر داد .مهدی
خطیبی با بیان اینکه پروژه محصوالت جدید طبق برنامه زمانبندی در حال انجام است،اظهار کرد :محصول «ریرا» در
ن امسال ،محصول
نیمههای سال آینده وارد بازار خواهد شد ،اما قبل از آن و همزمان با جشن پیروزی انقالب اسالمی در بهم 
جدید دیگری عرضه خواهیم کرد .محصولی که با توجه به نیاز و سلیقه مردم ،برای خرید خودروهای زیبا و البته با قیمت
مناسب از بازار خوب این شاسی بلند در آینده نزدیک حکایت دارد .درباره این شاسی بلند جدید چه می دانید و تاکنون
خودروهای شاسی بلند پرطرفدار در کشورمان کدام ها بوده اند؟ این گزارش را بخوانید.
▪درباره شاسی بلند جدید چه می دانید ؟

اگر جست و جویی دربــاره خــودروی جدید ایــران خودرو
داشته باشید هنوز اســم و عنوانی از شاسی بلند جدید
منتشر نشده است که بخواهیم آن را بررسی کنیم و هرآن چه
تاکنون درباره این خودرو می دانیم همان مواردی است که
مدیر عامل ایران خودرو اعالم کرده است .او با بیان این که
محصول جدید ایرانخودرو ،خودرویی است که با همکاری
یکی از شرکتهای خارجی ،تولید خواهد شد،خاطرنشان
کرده است :طبق برنامه دو هزار دستگاه از این خودرو به
صورت قطعات نیمه منفصل ( )SKDتولید و بعد از آن هم
مرحله تولید با قطعات منفصل ( )CKDبا ظرفیت تولید
ساالنه  20هزار دستگاه آغاز خواهد شد .میزان داخلی
سازی این محصول در مرحله مونتاژ قطعات منفصل 20
درصد خواهد بود .این محصول مانند خودروهای جدید
ایران خودرو استانداردهای  85گانه را دارد و مطابق با نیاز
و سلیقه مشتریان ساخته شده است .اکنون پنج دستگاه از
این خودرو با رنگهای متنوع تولید شده و با دریافت مجوز
پالک موقت ،آمــاده انجام آزمو نهای جــاد های میشود.
البته در حالی مدیر عامل ایران خودرو از عرضه یک خودروی
شاسی بلند خبر می دهد که پیشتر اخباری دربــاره تولید
و عرضه هایما  S8از سوی این خودروساز منتشر شده بود.
اکنون مشخص نیست منظور مدیر عامل ایــران خــودرو از
تولید خودروی شاسی بلند جدید با شریک خارجی همین
هایما  S8است یا محصول دیگری در راه است .البته با توجه
به تولید هایما  S5و هایما  S7چنان چه تولید و عرضه هایما
 S8را نیز نهایی بدانیم بعید است ایران خودرویی ها محصول
شاسی بلند جدیدی را به جز این سه خودروی شاسی بلند به
سبد محصوالت خود اضافه کنند.
▪پرطرفدارترین و گران ترین شاسی بلندها

دالیــلــی مختلفی ب ــرای افــزایــش تــقــاضــای خــودروهــای
شاسیبلند وجــود دارد .رانندگی با این خودروها حس
برتری و موفقیت را القا و راحتی بیشتر و امکان تردد در
مسیرهای ناهموار را برای سرنشینان فراهم میکند .در
ادامه تعدادی از خودروهای شاسیبلند محبوب بازار ایران
را معرفی میکنیم.
▪ام وی ام ایکس  33و ایکس 22

ام وی ام ها از پرطرفدارترین خودروهای شاسی بلند ایران
هستند .جعبه دنده اتوماتیک پنج سرعته ،در مدل جدید
ایکس  33تعبیه شــده است.
از دیگر ویــژگــی های
ایــن خـــودرو ،ظاهر
مــتــفــاوت ،تقسیم
مــوتــور ،مدیریت
تعادل اضطراری
و جعبه دنده ای اتوماتیک است .قیمت ام وی ام ایکس 33
بین  660تا  780میلیون تومان است.
▪چانگان

چانگان هم ،از بهترین خودروهای شاسی بلند ایران به

شمار می رود .گیربکس
این شاسی بلند به
دو صورت دستی و
اتوماتیک است.
ای ــن خــــودرو با
استانداردهای روز دنیا طراحی شده است.
▪جک

در سالهای اخیر ،واردات کــراساورهــای چینی انــدازه
متوسط با پیشرانه توربوشارژ افزایش چشمگیری یافته
اســت .ایــن رونــد حــدود پنج سال
پیش بــا مــونــتــاژ جک
 S5بـــهدســـت
کــرمــانمــوتــور
آغـــــــــاز شــــد.
بـــــا تــــوجــــه بــه
تعداد اندک این نوع کراساورها در بازار ایران ،هنوز جک
 S5مهمترین و پرفرو شترین کــرا ساور چینی با پیشرانه
توربوشارژ محسوب میشود .قیمت جک  985 ،S5میلیون
تا یک میلیارد تومان است.
▪هیوندای سانتافه

هیوندای سانتافه ،هیوندای توسان ،کیا سورنتو و کیا
اس ــپ ــورت ــی ــج چـــهـــار خـــــودروی
شاسیبلند کرهای بازار
ایــران هستند که از
گذشته ،محبوبیت
و فــــروش بسیار
زیادی داشتهاند.
مدل های مختلف این خودرو هم اکنون بین  1.8میلیارد تا
 2.9میلیارد تومان به فروش می رسد.
▪ تویوتا لندکروزر

بهجرئت میتوان تویوتا لندکروزر را چشمگیرترین خودروی
بازار ایران دانست .عمد ه لندکروزرهای
مــدرن موجود در ایــران GXR
هستند و بین سا لهای
 ۲۰۰۸تا  ۲۰۱۸وارد
کشور شدهاند .میانگین
مصرف سوخت این مدل
بــا بــنــزیــن مــعــمــولــی در
ایران ۱۴ ،لیتر در  100کیلومتر است .مدل های مختلف
این خودروها بین  3.5تا  5میلیارد تومان است.
▪دیگنیتی

شرکت خودروسازی بهمن موتور سعی دارد شاسی بلند کوپه
دانگ فنگ  ix5را تحت برند دیگنیتی به بازار ایران عرضه
کند .دیگنیتی پرایم اولین محصول
ایــن شاخه اســت و با توجه
به طراحی جــذاب خود
توانسته اســت جایگاه
مناسبی در بــازار ایران
بــرای خود دستوپا کند.
چند روز پیش هر دیگنیتی در بورس کاال با
قیمت پایه  ٨٢١میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
روی تابلو رفت و تعدادی از این خودروها تا
بیشازیکمیلیاردتومانهمبهفروشرسید.
▪کیا اسپورتیج

کیا اسپورتیج ،دومین خــودر وی کــر های
فهرست و محصول شرکت خودروسازی کیا
موتورز ،به داشتن ترمزهای قوی و مصرف
سوخت مناسبش مشهور است .کیا ترکیبی
از موتورهای خوب ،کیفیت ساخت قوی
و فضای داخلی کافی با تجربه رانندگی
مجذو ب کننده اســت .مــدل هــای باالی
این خودرو هم تا  2میلیارد و  800میلیون
تــومــان بــه فــروش
می رسد.

