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افتتاحیکروزهوخیابانیرویآب!




در جست و جوی برق
و تلگرام طالیی
طبقروالهرپنجشنبههفتمقاله،کلمه،پستو
هشتگپربازدیدرا باهممرورمیکنیم

3.1 M views

3.9 M views

افتتاحی که یک روز دوام آورد!

درآمد ٣٠٠هزارتومانیبرایایستادندرصفدالر!

پس از گذشت چهار سال از دوره مدیریت پنجم
شهری سرانجام  ۲۱تیر خبر افتتاح رسمی خیابان
 ۳۵متری افتخاری در انتهای دارآبــاد منتشر شد،
اما هنوز ساعاتی از بریدن روبان افتتاحیه رسمی از
سوی شهردار نگذشته بود که چندین کامیون نخاله و
خاک در وسط این بزرگراه خالی و این بزرگراه دوباره
به کارگاه راه سازی تبدیل شد .البته شهردار تهران
در اولین واکنش رسمی بدون نام بردن از مسبب
این اتفاق گفته« :کسی که این کار را کرده ،اقدام
کج سلیقهای را انجام داده چرا که هیچ چیزی مانع
خدمت مردم و بهره برداری مناسب از فضاهای طراحی
شده نمیشود ».کاربری نوشت« :این چه رسمیه که
مسئوالن روزای آخر کارشون میخوان کارهایی رو که
هنوز تموم نشده هم به نام خودشون بزنن ».کاربر
دیگری نوشت« :احتماال خود شهردار هم نمیدونسته
و اال این قدر ضایع نمیرفت برای افتتاح».

این روزهـا کـه بـاز اختلاف میـان ارز رسـمی و آزاد
زیـاد شـده و بـه نظـر نظـارت درسـتی بـر فعالیـت
صرافیهـا وجـود نـدارد شـاهد صفهـای طوالنـی
خریـد ارز مقابـل صرافیهـا هسـتیم کـه بـا
هدف خریـد سـهمیه دو هـزار یورویـی مراجعـه
کرد هانـد .امـا گزار شهـای متعـددی در فضـای
مجازی وجود دارد که نشـان میدهد برخی از دالالن
از حاشـیه شـهر با اتوبوس افـرادی را بـه صرافیها
میآورنـد تـا بـا ارائـه کارت ملـی بـه ازای دسـتمزد
 300هـزار تومانـی دالر خریـداری کننـد! گفتـه
میشـود حتـی برخـی از آن ها ،نـه تنهـا هیـچ اطالعی
از قیمـت روز دالر و یورو ندارنـد  ،حتـی نمیتوانند
افزایـش یا کاهـش قیمـت ارز در روزهـای آینده را
پیـش بینـی کننـد و فقـط آمد هانـد سـهمیه سـاالنه
ارزی شـان را بـه مبلـغ 300هـزار تومـان بفروشـند.





3.4 M views
2.8 M views

آردی که به جای نان خوراک دام میشود!
روایـــت تلخ از خــرمـن گند مهایی کــه در سایه
بیمدیریتی مسئوالن و خواب دستگاههای ناظر ،جای
نان ،خوراک دام شدند دو شب پیش در بخش خبری
تلویزیون پخش شد که بازتاب زیادی داشت .در این
گزارش خبرنگار مشهدی به سراغ افرادی میرود که
آگهی تهیه نان برای دامها را دادهاند .او با چند تماس
موفق میشود با یکی از این دالالن قرار خرید  8تن
نان خشک سالم و بدون کپک را بگذارد .این نانهای
خشک کیلویی  7هزار تومان در اختیار دامدارها قرار
میگیرد و آنها به دلیل گرانی نهادهها و کمبود علوفه
مجبورند از این طریق شکم دا مهــای شان را سیر
کنند .البته خیلی از کشاورزان هم به دلیل این که
قیمت تضمینی گندم پایین است گند مهای شان را
قبل از برداشت به دامداران فروختهاند تا خوراک
دام شود .در این میان میزان قابل توجهی نهاده دامی
در گمرک در حال فاسد شدن است.

خیابانی روی آب!
یکی از فعاالن اجتماعی سیستان و بلوچستان از
مشکالت مردم بلوچستان در روزهای بارانی نوشت
که با استقبال مواجه شد .او در توئیتر نوشت« :این
روزهــا فصل بار شهای مونسون در بلوچستان و
هنگامه خروش رودهاست و خروش رودخانه کاجه
در شهرستان قصر قند باعث شده ارتباط  10هزار نفر
با مرکز شهرستان قطع شود! اما دلیل این اتفاق این
است که تنها راه ارتباطی مردم روی بستر رودخانه
زده شده و بیماران کرونایی ،عقرب و مارگزیدگی،
مادران باردار و .. .در این روزها برای رسیدن به
مرکز شهر با مشکل مواجه هستن ،این فصل برای
برخی مردم این جا فصل مردن است ».کاربری نوشت:
«کاش الاقل راه که میخواین درست کنید قبلش یه
تحقیقی بکنید که این جوری نباشه هر سال تخریب
بشه و به درد مردم نخوره».





2.1 M views
2.4 M views

قاچاق طالیاب از امارات برای سرقت!

بسیاری از مردم برای حفظ جان خود و نزدیکان شان
در روزهایی که روند واکسیناسیون در کشورمان
به کندی پیش میرفت برای دسترسی به واکسن
به ارمنستان میروند .اما ارمنستان بعد از دیدن
استقبال ایرانیها قوانین جدیدی را اعمال کرد
که با واکنشهایی همراه بود .سفارت ایران در
ایــروان اعالم کرد طبق تصمیم وزارت بهداشت
ارمنستان ،واکسیناسیون کرونا فقط در مراکز
سیار با واکسن آسترازنکا و از روز  ۲۴تیرماه فقط
به شرط  ۱۰روز اقامت انجام میشود .همچنین در
مقررات جدید آمده مسافران باید در زمان ورود
نتیجه تست منفی کرونا یا گواهی واکسیناسیون
کامل را به همراه داشته باشند .کاربری نوشت« :با
توجه به محدودیت مراکز سیار و تعداد کم واکسن
در هر مرکز ،احتماال فرایند تزریق بسیار زما نبر
میشه ».کاربری هم نوشت« :امیدوارم سرعت
واکسیناسیون توی کشورمون باالتر بره که کسی به
خاطر واکسن به کشور دیگهای نره».

▪ 7مقاله پر بازدید از ویکی پدیا
با بسته شدن پرونده جام ملتهای اروپا  2020و قهرمانی
ایتالیا با برتری مقابل انگلیس مقالههای تیم ملی ایتالیا،
جام ملتهای اروپا و زندگی نامه مربی سرشناس تیم فوتبال
ایتالیا یعنی روبرتو مانچینی پربازدیدترین مقالههای ویکی
پدیای فارسی بودند .بعد از جام ملتهای اروپا ،طالبان که
این روزها در افغانستان در حال پیشروی است و تصاویری از
خشونتهای آنها در شبکههای اجتماعی بازنشر میشود
«زخم
دیگر مقالهای بود که در این هفته پربازدید شد .سریال
ِ
کاری» در جایگاه بعدی قرار دارد که این روزها از شبکه نمایش
خانگی در حال پخش است .در پایان هم با قهرمانی آرژانتین
در جام «کوپا آمریکا» و برتری بر برزیل مقالههایی درباره این
جام و لیونل مسی پربازدید شدند.
▪ 7هشتگ داغ توئیتر از صبا
رصد هشتگهای داغ توئیتر در این هفته حاکی از این
است که هشتگ «برای مردم» یکی از داغترین هشتگهای
هفته بوده و کاربران توئیتر برای تشویق مردم به منظور
صرفهجویی در مصرف برق با توجه به مشکالت پیش آمده
و قطعیهای برق از این هشتگ استفاده کردهاند« .نجابت
ایرانی» دیگر هشتگ داغ هفته بود که طی آن کاربران برای
حمایت از حجاب توئیتهای مختلفی درباره اهمیت حفظ
ج امیرالمومنین علی
حجاب منتشر کردند .در سالروز ازدوا 
(ع ) و حضرت فاطمه (س) کاربران با دلنوشته و استفاده
از هشتگ «عشق پاک» این روز را گرامی داشتند .از دیگر
هشتگهای داغ هفته هشتگ «فو قالعاده خــاص کادر
سالمت» بود که حاکی از درخواست نیروهای علوم پزشکی
برای اضافه شدن فوق العاده خاص به احکام حقوقی خود
بود .هشتگهای «به داد اساتید دانشگاه آزاد برسید» و «در
دانشگاه آزاد چه خبر است» از جمله هشتگهای داغ دیگر
بود .ماجرا از این قرار است که اعضای هیئت علمی دانشگاه
آزاد اسالمی به بخشنامه جدید نحوه همکاری اعضای هیئت
علمی دانشگاه آزاد معترض هستند.

نفسهای آخر هور

درچندروزاخیرتصاویریازهورالعظیممنتشرشدهکهخبرازروزگارناخوش
بزرگترینتاالبکشوردارد،مقصرکیست؟
رعیت نواز -این روزها هورالعظیم کم آب و بی رمقتر از همیشه حتی توان
سیراب کردن گاومیشهای بی آزار خودش را هم ندارد و هر روز تصاویر تلخی
از فرو رفتن این گاومیشها در این تاالب که حاال به دلیل کمبود بارندگی و
سرازیر نشدن حقابه به باتالقی شبیه شده در شبکههای اجتماعی دست به
دست میشود و دل دوستداران محیط زیست را به درد میآورد .روز گذشته
هم ویدئویی منتشر شد که یکی از اهالی در حال تالش بود که با کندن زمین
گاومیش گیر کرده در باتالق را از هور العظیم بیرون بیاورد .امروز با هم
بتواند
ِ
ضمن نگاهی به تصاویری از روزگار ناخوش این تاالب بزرگ در روزهای اخیر از
دالیل خشکی و خطرات آن برای محیط زیست نوشته ایم.

هورالعظیم کجاست؟

هورالعظیم از تاالبهای دایمی و تنها بازمانده تاالبهای
بسیار بزرگ میان رودان (بین النهرین) است که در نوار
مــرزی دو کشور ایــران و عــراق واقــع شــده اســت .پیشینه
تاریخی این تاال بها نشان میدهد که زمانی مساحت
شان به دو میلیون هکتار میرسیده اما این تاالب هم اکنون
شامل سه قسمت مهم هور مرکزی ،هور الحمار و هورالهویزه
(هورالعظیم) است .از این سه هور ،هور مرکزی و هورالحمار
کامال در کشور عراق واقع شدهاند و دو سوم هور العظیم هم
در کشور عراق و یک سوم آن در ایران واقع است.

دالیل خشکی هورالعظیم
حقابه تاالب هورالعظیم از رودخانه کرخه تامین میشود و این
رودخانه خود با تنشهایی دست و پنجه نرم میکند که ناشی
از ایجاد و آبگیری سد کرخه است .معاون مطالعات جامع آب
سازمان آب و برق خوزستان در این زمینه گفته« :حوضه کرخه
در استان خوزستان با شدیدترین خشکسالی دوران خود
روبـهروســت چون میزان ورودی آب به سد کرخه حــدود 50
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است».
چندیپیشهمروزنامه«خوزیها»دراینبارهنوشتکهحقابه
تاالب  386میلیون مترمکعب در بهار اعالم شده اما تنها 4.9
میلیونمترمکعبدراینمدترهاسازیشدهاست.بااینحال،
برخی از مسئوالن مشکالت اخیر در تاالب هورالعظیم را ناشی
ازتعارضمنابعبامصارفاعالمکردهاند.معاونمطالعاتپایهو
طرحهایجامعمنابعسازمانآبوبرقخوزستانگفته«:کشت

شلتوکباعثخشکیتاالبهورالعظیمشدهاست.چونسهمیه
و حقابه زیست محیطی تاالب هورالعظیم که از سوی سازمان
محیطزیستاعالممیشودتابهاینلحظهبهصورتکاملتامین
شدهاست».البتهبرخیکارشناسانهممعتقدندخشکشدن
سریعاینتاالببهدلیلتقسیماینتاالببهچندحوضچهبرای
اکتشافنفتبودهاست.دراینمیان،وزارتنفتمدعیاستکه
بررسیومقایسهتصاویرماهوارهایمربوطبهتاالبهورالعظیم
در سالهای 1990،1970و 2000میالدی نشان میدهد
که بیشترین ضربه بر پیکر این تاالب ناشی از اجرای برنامههای
سدسازیدردوکشورترکیهوعراقبودهاست.

خطرات خشکی هورالعظیم
خشک شدن هورالعظیم با توجه به نقشهای متعدد آن در
اقلیم و اقتصاد جنوب کشور ،آثار زیانباری در تمام جوانب
اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و .. .به دنبال دارد
که مهمترین آنها بازگشت ریزگردها ،نابودی بسیاری از
حیوانات از جمله آبزیان و گاومیشها و از بین رفتن معیشت
مردم منطقه است .اگر این تاالب خشک شود مردم مجبور
به مهاجرت میشوند و تاالب را خالی میگذارند و در نتیجه
مشکالت متعددی ب ه وجود میآید از جمله آن که این منطقه
در مرز واقع شده است و خالی شدن آن از سکنه مشکالت
امنیتی ایجاد میکند .بنابراین آب تاثیر مهمی در وضعیت
اقتصادی و معیشت مردم منطقه دارد .البته امیدواریم
با ثبت جهانی این تاالب برای توجه کشورهای جهان به
هورالعظیم شاهد پر آب شدن مجدد آن باشیم.

عکسها :علی معرف

این روزها تبلیغ فروش طالیاب و گنجیاب در فضای
مجازی بیشتر از همیشه به نظر میآید .قیمت این
طالیابها از  ۱۵میلیون تومان شروع و به یک میلیارد
تومان میرسد .بیشتر این طالیابها از دبی قاچاقی
وارد کشور میشوند .گفته میشود این دستگا هها
قادر است از شعاع  ۵۰۰متری مکان طال را تشخیص
دهد و طال فروشان تهرانی معتقدند سارقان برای
سرقت طالهای خانگی از طالیابها استفاده میکنند.
کاربری نوشت« :اصوال بهتره که خیلی طال توی خونه
تون نگه ندارید ولی اگه خیلی طال هم توی خونه
داریــد اونــا رو توی فویل آلومینیومی بپیچید که
این دستگا هها نتونن تشخیص بدن ».کاربر دیگری
نوشت« :اونایی که میرن طالیاب بخرن بدونن خرید
و فروش این دستگاه جرمه و پیگرد قانونی داره».
کاربری هم نوشت« :مگه خرید و فروش طالیاب توی
خود دبی جرم نیست؟»

مقررات جدید ورود به ارمنستان

▪  7واژه فارسی پر جست و جو در گوگل
در هفتهای که گذشت هر چند شاهد قطعی کمتر برق بودیم اما
باز هم بسیاری از مردم در گوگل شماره اداره برق را جستوجو
کردند .البته در این هفته نام علی کریمی هم به دلیل انتشار
قبض برقش به مبلغ  4میلیون و  600هزار تومان باعث شد
نام این جادوگر فوتبال در این فهرست قرار بگیرد .در همین
صفحه گزارشی دربــاره  52میلیون تومان یارانه پنهانی که
علی کریمی در یک ماه استفاده کرده بود نوشتیم .سومین
واژه پر جست و جوی هفته هم «دانلود تلگرام طالیی» بود و
بعد از آن بسیاری از کاربران به دنبال هلیایی بودند که ویدئوی
قمه کشیاش در اصفهان بسیار پر واکنش بود و با جستو جوی
دیالوگ معروف این ویدئو «هلیا ،شر میشه!» از آن بازدید
کردند .ماجرای انفجار در اولین دقایق بامداد شنبه ۱۹،تیر هم
در این فهرست قرار دارد .بامداد شنبه صدای مهیبی در پارک
ملت تهران شنیده شد و معاون امنیتی استاندار تهران اعالم
کرد که انفجاری صورت گرفته اما هیچ نشانهای ا ز آتش نیست.
البته سخنگوی دولت هم گفت که نشانهای مبنی بر خرابکاری
عمدی وجود ندارد .قصه فلج شدن فک سحر جعفری جوزانی
هم باعث شد نام این بازیگر سینما و تلویزیون در این فهرست
قرار بگیرد .در پایان هم مردم به دلیل اعتراضهایی که در کوبا
به دلیل قطعی برق و کمبود واکسن اتفاق افتاده نام این کشور
را جست و جو کردهاند.

