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نسخه«بیوران»برایکولبریومرغهایذخیرهشدهکو؟!




جهاد بسیج
علیه کروان

جلیلوند ،راستگو
و خانه امن
پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و
مردم به دنبال چه چیزی بودند؟

2.4 M views
2.1 M views

نسخه «بیوران»برایاتمامکولبری
گزارشی درباره تغییر شغل مردم روستای «بیوران»
در سردشت آذربایجانغربی که پیش از این کولبری
می کردند بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت.
همشهری در این گزارش نوشته« :مردم بیوران با آمدن
گاز و اینترنت ،اشتغال از راه گردشگری و بومگردی را
جایگزین کولبری کردهاند ».کاربران به این گزارش
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :حاال فهمیدید
علت کولبری مردم مناطق مرزی چیه ،به همین راحتی
میشه کولبری رو ریشه کن کرد ».کاربر دیگری نوشت:
«این گزارش نشون میده نقاط مرزی ما از مناطق کم
برخوردار کشورن که هنوز گاز و اینترنت پایدار ندارن».
کاربری هم نوشت« :اینترنت و گاز مردم مناطق مرزی
رو پولدار نمی کنه ولی باعث میشه مشاغل جدیدی رو
سازمان دهی کرد .پس برای ایجاد اشتغال بهتره دولت
و مسئوالن به فکر درست کردن زیر ساخت ها باشن».

مرغهایذخیرهشدهکجاهستند؟
گزارشی با عنوان «مرغهای ذخیره شده کجا هستند؟»
منتشر شد که در آن دو سوال پرسیده شده بود .در
سوال اول گفته شده بود این حجم از مرغ کجاست و
چرا توزیع آن در بازار احساس نمیشود؟ و سوال دوم
درباره سود اختالف قیمت خرید ابتدای سال با االن مطرح
شده بود .بد نیست بدانید که شرکت پشتیبانی امور
دام در بهار  99حدود  150هزار تن گوشت مرغ مازاد
مرغداران را به قیمت 12900تومان خریداری و در قالب
ذخایر استراتژیک خود نگهداری کرده است و حاال مرغ
های یخی عرضه شده دولتی در بازار به قیمت 15500
تومان فروخته می شود .کاربری نوشت « :اگر این ادعا
درست باشه ،اختالف قیمت مرغ خریداری شده ای که
حاال دارن می فروشن حدود  400میلیارد تومن میشه!»
کاربر دیگری نوشت« :باید مشکل رو ریشه ای حل کنن
و فکری به حال نهاده ها کنن تا شاهد گرونی ها نباشیم».





3.1 M views
3.9 M views

درمانهندینازایی!
ویدئوییکهبهتازگیمنتشرشدهاستبرپایییک مراسم
خرافی عجیب در کشور هند را به تصویر میکشد .در
این مراسم در حالی که زنان نازا روی زمین دراز کشیده
اند کاهنان مذهبی به قدم زدن روی بدن آنها اقدام
می کنند .مردم محلی بر این باورند که شرکت زنان نازا در
این مراسم به آنها در مادرشدن کمک میکند .در تصاویر
منتشر شده از این مراسم جمعیت زیادی که ماسک بر
صورت ندارند دیده می شوند که برای تماشای این مراسم
در این مکان تجمع کرده اند .گفتنی است؛ مراسم امسال
در حالی برگزار شد که تاکنون بیش از  ۲۷۰۰نفر در این
ایالت هند بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داده
اند .کاربری نوشت« :امان از جهل و خرافات که زندگی
آدم رو تباه می کنه».



افشاگریدربارهانتصابهیئتمدیرهخودروسازها
هرچند بارها از نحوه انتصاب اعضای هیئت مدیره
خودروسازهای داخلی مطلب نوشته شده اما بازهم روز
گذشته ویدئوی صحبت های یک کارشناس صنعت خودرو
که از نحوه انتصاب هیئت مدیره خودروسازها می گوید
پر بازدید شد .این کارشناس می گوید« :چاقو هیچ وقت
دسته خودش را نمی برد چون هیئت مدیره خودروسازها
توسط شرکت های سرمایه گــذاری که متعلق به خود
خودروسازهاست تشکیل می شود و عمال انگیزه ای برای
افزایش تولید وجود ندارد ».او در بخشی هم می گوید:
«مدیریت خودروسازها دولتی است پس دولت نمی تواند
در جایگاه سیاست گذار حمایت از خودروساز را مشروط به
عملکردش کند ».کاربری نوشت« :تا وقتی خودروسازی
حیاط خلوت دولت ها باشه ،هیچ پیشرفتی در حوزه خودرو
نخواهیم کــرد ».کاربر دیگری نوشت« :ســال هاست
مسئوالن از اوضاع به هم ریخته خودروسازها میگن ولی
چرا هیچ اقدامی هم برای اصالحشون نمیشه؟!»

زورگیریمسلحانهبرایپرداختمهریههمسر!
سرقت مسلحانه با انگیزه پرداخت مهریه هم از آن
خبرهای پربازدید در شبکه های اجتماعی بود .رئیس
پلیس پیشگیری ،از دستگیری سارق مسلحی خبر داد
که از دو سرنشین خودروی لوکس سرقت کرده بود و
گفت« :متهم انگیزه خود را از سرقت پرداخت مهریه
همسرش اعالم کرد ».این متهم در تکمیل اظهاراتش
گفته« :مدتی قبل سالح گرم را پیدا و در سقف خانهام
پنهان کردم ،بابت مهریه همسرم در فشار مالی بودم که
تصمیم به زورگیری گرفتم و اسلحه را از محل مخفیگاه
برداشتم ،حین پرسهزنی در اطراف فروشگاه ،طال و
جواهر همراه این دو خانم که در حال سوار شدن به
یک دستگاه خودروی لوکس بودند نظرم را جلب کرد
و تصمیم به زورگیری گرفتم ».کاربری نوشت« :واقعا
مردم به دالیل الکی با اسلحه میرن دزدی!»

▪  7واژه فارسی پر جست وجو در گوگل
رعنا آزادی ور و مهدی پاکدل از پر جست وجو ترین
اسامی در گوگل بودند آن هم به این دلیل که تصویر
و خبر ازدواج این دو بازیگر در هفته ای که گذشت
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد .بعد از
این دو بازیگر مردم به دنبال ثبت نام برای گرفتن
الستیک دولتی بودند که به گفته برخی از کاربران
بهانجاماینکارموفقنشدهاند.
نتیجه بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبــادان هم
زیاد جست و جو شد .این بازی یک بر صفر به نفع
پرسپولیسبهپایانرسیدهبود.بسیارینیزهمچون
هفتههایگذشتهبهدنبالنتیجهقرعهکشیایران
خودروبودند.برخیهمبهامیداینکهباافتقیمت
دالر گوشی تلفن همراه هم ارزان شود به دنبال
قیمتآندرگوگلبودند.
▪  7مقالهپربازدیدازویکیپدیا
مقاله زنــدگــی چنگیز جلیلوند دوبــلــور مطرح
کشورمان بعد از فوتش به دلیل کرونا در ویکی
پدیایفارسیپربازدیدشدوبعدازآنهمنامحجت
االســام محمد حسن راستگو دیده می شود که
دهه شصتی ها با او خاطرات زیادی دارند  .حجت
االسالمراستگوهمزمانباجلیلونددرتاریخ 2آذراز
دنیارفت.سریالخانهامنهمکهازشبکهیکپخش
میشوددرکنارسریالکیمیاکهدرحالبازپخشاز
شبکهآیفیلماستدراینفهرستقراردارند.بعد
از این دو سریال نام «تونی بلینکن» که اعالم شده
وزیر امور خارجه دولت بایدن خواهد بود دیده می
شود .همچنین بازگشت خواننده ترک ،ابراهیم
تاتلیس ،هم بعد از 9سال دوری از خوانندگی باعث
شدنامشدراینفهرستقراربگیرد.
▪ 7هشتگداغتوئیترازدیتاک



3.4 M views

این هفته طبق روال هر هفته هفت مقاله ،کلمه،
پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در شبکه
هایاجتماعیوفضایمجازیباهممرور میکنیم.

2.8 M views

فرهنگانگلیسی!
ویدئویی از رفتار زشت و زننده مشتری در پاسخ به
درخواست فروشنده ای در انگلیس منتشر شد که
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .در این
ویدئو که توسط یکی از فروشندگان و با تلفن همراه
تهیه شده است می بینیم که این مشتری زن در پاسخ
به درخواست فروشنده برای پوشیدن ماسک در
رفتاری بی ادبانه به صورت او آب دهان پرتاب می کند
و دایم خطاب به فروشنده فریاد میزند« :شما مرده
اید ».این در حالی است که طبق قانون در انگلیس
استفاده ازماسک در اماکن عمومی اجباری است و فرد
خاطی  200پوند جریمه می شود .کاربری نوشت« :این
رو بدین به اون دسته از آدما که فکر می کنن اروپایی ها
خیلی با فرهنگن و باید از اونا یاد بگیریم!»

هشتگ هــای «بسیج م ــردم» به مناسبت هفته
بسیج« ،مرغ» به دلیل گرانی های افسارگسیخته،
«محاکمه کاسبان سالمت» و «ملک زاده» به
بهانهاستعفایدکترملکزادهمعاونتحقیقات و
فناوری وزارت بهداشت هم در
ایــن هفته داغ شــد .در کنار
این هشتگ ها ،هشتگ های
«ایـــران» و «کــرونــا» هم دیده
می شــود .همچنین هشتگ
ســــازمــــان مــنــافــقــیــن
دربـــــــاره محاکمه
یــــک دیــپــلــمــات
ایــرانــی به ادعــای
بمب گـــذاری در
یـــــک نــشــســت
ایـــــن ســـازمـــان
تــروریــســتــی در
سال 2018در این
فهرستقراردارد.

گوشهایازکمکهایبسیجبرایمقابلهباکرونا،ازتوزیعسبدارزاقوتولیدماسکتاحضورداوطلبانهدرخطمقدم
شایدتعریفجانشینرئیسسازمانبسیجکشور یکیازبهترینتعریفهاازبسیجباشد.سردار«محمدیزدی»درگفتوگوییبیانکرد:
«هرکهبهکشورومردمخدمتکند،بسیجیاست».واینتعریفوقتیملموسترمیشودکهنگاهیبهتاریخچهفعالیتهایبسیجاززمان
دفاعمقدستاکنونمیاندازیموخدماتبیشماربسیجدرحوزههایمختلفاجتماعی،فرهنگیو...رادرکارنامهآنمیبینیم .بامروری
بر این کارنامه می بینیم که بسیج در بزنگاههای تاریخی همواره در میدان حاضر بوده و هرجا که الزم شده دست یاری اش به کمک کشور و
مردم آمده است؛ از واکسیناسیون فلجاطفال و خانه سازی برای زلزله زدگان گرفته تا مددرساندن به گرفتاران در سیل و اقدامات ویژه در
مقابله با بحران کرونا .امروز هم سعی داریم در آخرین روز هفته بسیج نگاهی اجمالی به گوشه ای از فعالیت های بسیج برای مقابله با کرونا
بیندازیمکهبهکمکمردمآمدهاست.

وقتیهمهخواببودند،خیابانهاضدعفونیمیشد
شیوعاینبیماریبهیکباره
در ماههای نخست مــردم و
مسئوالن را شوکه کرده بود
و بــا اعــام کارشناسان در
هــمــان اب ــت ــدا ک ــه بــایــد با
ضدعفونی کــردن معابر و
مسیرهای تردد این ویروس
رانابودکردبسیجیانهمچونگذشتهکهجانخودرابرایدفاعاز
کیان کشور و حفظ امنیت فدا میکردند و با خطرپذیری به میدان
میآمدند ،این بار هم پا به عرصه مبارزه با این ویروس گذاشتند .در
مرحلهاولشیوعاینبیماریباتمامناشناختهبودنشبسیجیهادر
میدانمبارزهضدعفونیاماکنعمومیومعابررابرعهدهگرفتندو
خطرات مبتال شدن را به جان خریدند تا هموطنان شان آرامش
داشتهباشند.

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

layout@khorasannews.com

در کنار آن چــه گفته شد
بسیج بــا حضور تیم های
غــربــالــگــری در مــبــادی
ورودی بعضی از استان ها و
همچنینحضورجهادگران
در طرح پایگاه محله و پایش
ســامــت عــمــومــی بـــرای
کنترل کرونا فعالیت داشته اند همچنین با ایجاد نقاهتگاههای
کوچک و متوسط برای پذیرش بیماران کرونایی ،قبل از بستری
و بعد از ترخیص از بیمارستان ،خدمت دیگری برای کمک به مهار
کرونا داشته اند.

گوشهای ازفعالیتهایبسیجدردورانکرونا

توزیع سبد ارزاق با رمز مواسات
چندینگذشتکهرمزفعالیت
هایبسیجیانتغییرکرد.بعد
از این که رهبر معظم انقالب
در نیمه شعبان با اشــاره به
مشکالتی که ب ه دلیل انتشار
ویروسکرونابرایمردمپیش
آمد ،فرمودند« :ماه رمضان،
ماه انفاق و ایثار و کمک به مستمندان است؛ چه خوب است که یک
رزمایش گسترده در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی و
کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتفاق بیفتد ،خاطره
خوشیراازامسال،درذهنهاخواهدگذاشت»وهمینفرمایشهای
رهبریباعثشدبسیجبارمزمواساتوهمدلیدرمیدانحاضرشود
وحماسهایدیگرازخودبهجابگذارد.

تولیدوتوزیعماسک
بعد از این که اعالم شد برای
مقابله بــا کــرونــا همه باید
ماسکبزنندموجیازکمبود
ماسک جهان را فرا گرفت و
درست زمانی که کشورهای
جهان محموله های ماسک و
اقــام بهداشتی را از هم به
سرقت می بردند ،بسیج برای تولید ماسک در کشور به کمک وزارت
بهداشت آمد تا باز هم برگ زرین دیگری بر کارنامه اش اضافه کند و
نتیجه همین تالش ها باعث شد خیلی زود کمبود ماسک در کشور
جبرانشودوماسکواقالمبهداشتیرایگانبهدستخانوادههایبی
بضاعتدرحاشیهشهرهاوهمچنینکودکانکاربرسد.

حضورداوطلبانهدرخطمقدم

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

غربالگری و ...

یکیدیگرازفعالیتهایبسیج
در دوران کرونا ،حاضر شدن
داوطلبانهدرخطمقدممبارزه
با کرونا بود .بسیج برای این
که به کادر درمان کمک کند
داوطــلــبــانــه در بخش های
مختلف از جمله ،پزشکی،
پرستاری،بهیاریوحتینظافتاتاقبیمارانکروناییحضورپیداکرد
تاکمیازبارسنگینکادردرمانرابهدوشبکشدامابسیجیانتنهادر
این خط فعال نبودند بلکه آن ها برای تغسیل و تدفین جان باختگان
کروناییهمحضوریفعالداشتند.

جانشین رئیس ســازمــان بسیج کــشــور در گفت و گویی با
«همشهری آنالین» گوشه ای از فعالیت های بسیج را در دوره
کرونا اعالم کرده که ما آن ها را تیتر وار برایتان نوشته ایم که
کمی با فعالیت های بسیج برای کمک به مردم در مقابله با کرونا
آشنا شوید.
 ۴۰میلیون ماسک از ابتدای شیوع کرونا تاکنون توسط
بسیجیان تولید و توزیع شده است.
 ۱میلیون بسته معیشتی در  ۳مرحله رزمایش کمک مؤمنانه
از سوی بسیجیان توزیع شده است و قرار است یک میلیون بسته
دیگر تا پایان سال توزیع شود.
 ۲میلیون بسته بهداشتی و  ۱۰۰هزار بسته نوشتافزار از
سوی پایگاههای بسیج تهیه و در مناطق محروم توزیع شده است.
 ۱۱۰دستگاه تبلت ۸ ،دستگاه تلفن همراه هوشمند و ۲۲۰۰
بسته حمایت تحصیلی (نوشتافزار و )...بین دانشآموزان
نیازمند توزیع شد.
 ۵۰۰هزار نفر از اقشار مستضعف در کمک مؤمنانه تحت
پوشش قرار گرفتند.
 ۶هزار پایگاه بسیج در محلهها در طرح رزمایش کمک مؤمنانه
مشارکت داشتهاند.
 ۵۰۰پروژه عمرانی در تهران و  ۵۰۰پروژه خارج از تهران در
مناطق محروم انجام شده است.
 ۳کارگاه توانمندسازی اقتصاد مقاومتی توسط نیروهای
بسیج راهاندازی شد.
 ۵۰۰خانه افــراد کـمدرآمــد و نیازمند از ســوی بسیجیان
بازسازی و مرمت شده و  ۲هزار خانه دیگر تا پایان سال مرمت
خواهد شد.
 ۱۱۰میز خدمت با هدف ارائــه خدمات مشاوره و معاینه
صلواتی در مساجد محوری برپا شده است و بسیج ادارات و
وزارتخانهها برای ارائه خدمات کارت ملی ،شناسنامه و تلفن
همراه اقدام به برپایی  ۴۰میز خدمت کردهاند.
 ۵۰۰کارگاه مهارتافزایی و آموزش پیشگیری از اعتیاد در
محلهها برپا شد.
 ۱۷هــزار بسته جهیزیه بــا کمک خـ ّـیــران بین زو جهــای
جوان نیازمند توزیع شد که هریک  ۱۵قلم کاالی اساسی را
دربرمی گیرد.

