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سنگربندی درمدارسآمریکاوشادیشنیدرماهشهر!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

چرا داستان اضافه کردن خاک به سیلوهای گندم هر روز ابعاد جدیدتری می گیرد؟



3.4 M views

دیگه به چه زبونی بگیم آشغال نریزید!
«آخه به چه زبونی بگم آشغال نریزید!» این پیام دختر
کوچک و دوست داشتنی اهل تالش است که بهتازگی در
یک ویدئو دست به دست میشود .این دختر حدود 5-4
ساله در حالی که پدرش دارد زبالههای رها شده توسط
گردشگران را جمعآوری میکند رو به دوربین میگوید:
«گردشگران محترم ،خواهش میکنم توی طبیعت آشغال
نریزید .آشغالهای شما رو من و بابام باید جمع کنیم .من
خجالت میکشم از این کار شما» .معضل آشغال ریختن در
طبیعت توسط مسافران و گردشگران معضلی جدی است
کهطبیعتنقاطبسیاریازکشوررابهفضایینازیباوکثیف
تبدیل می کند .کاربری درباره این ویدئو نوشت« :خیلی
امیدوارم نسل جدید همسن این دختر کوچولو جهان
زیباتری رو رقم بزنن و با محیط زیست مهربونتر باشن»
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2.8 M views

دم همه مردم بندر ماهشهر گرم
بعد از اعالم نفرات برتر مسابقه «عصر جدید» که مشخص
شد فاطمه عبادی اول ،محمد زارع دوم ،پارسا خائف سوم،
سعید فتحی روشن چهارم و دختران نینجا پنجم شده اند،
مردم خونگرم بندر ماهشهر برای اول شدن همشهری
شان در این برنامه ساعت  3صبح در خیابان های این شهر
خوشحالی کردند که ویدئوی آن در فضای مجازی بسیار پر
بازدید شد .کاربری نوشت« :این که برنامه عصر جدید
تونسته مردم ماهشهر رو خوشحال کنه و بیاره تو خیابون
خیلی خوب و ارزشمنده ».کاربر دیگری نوشت« :مردم
این روزها به شادی و حال خوب بیشتر از هر چیزی احتیاج
دارن .دم دست اندرکاران برنامه گرم » کاربری هم به
شوخی نوشت« :از علیخانی بعید بود بتونه یه عده ای رو
شاد کنه بدون این که اشکشون رو درآره!»

تصویر
ی که باید هر روز دید

التماسدعا
بهروشجدید

2.4 M views

رئیس مجلس در حال پرستاری کودک
ویدئویی از رئیس پارلمان نیوزیلند در فضای مجازی
منتشر شد که او را در یک جلسه علنی در پارلمان در حال
شیر دادن به یک کودک نشان می دهد .بر اساس توئیت،
«تماتی کافی» یکی از نمایندگان قانون گذار نیوزیلندی
از منطقه «وایاریکی» پس از پایان دوران مرخصیاش،
پسر تازه متولد شدهاش را همراه خود به پارلمان آورد و
«تروور ماالرد» رئیس پارلمان نیوزیلند ،پیشنهاد کرد که
عالوه بر آن که ریاست جلسه را بر عهده دارد نقش پرستار
این بچه را هم ایفا کند .ویدئوهای مرتبط با این اقدام او
در رسانههای اجتماعی به طور گسترده منتشر شده است
و او در حالی که به این کودک شیر میدهد به یکی از قانون
گذاراننیوزیلندیهشدارمیدهدکهزمانسخنرانیاش
به پایان رسیده است .او در صفحات اجتماعیاش نوشت:
«امروز یک مهمان ویژه به همراه من ریاست جلسه را بر
عهده گرفت».





2.1 M views
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3.1 M views

«میخوام طرز کار با کارتخوان رو به پزشکهای محترم
آموزش بدم!» استفاده نکردن پزشکها از کارتخوان
موضوعی است که چند ماهی است در جامعه مطرح شده
است .به عقیده بسیاری این کار بعضی پزشکان برای
شفاف نشدن مالیاتی که باید بپردازند  ،صورت میگیرد.
هفته قبل هم نامهای منتشر شد که بر اساس آن جامعه
پزشکی اعالم کرده بودند برای استفاده از کارتخوان
نیاز به زیرساخت و آموزش مربوط به آن را دارند .همین
موضوع باعث شد خیلی از کاربران با نیاز پزشکان به
آموزش کارتخوان شوخی کنند .هر چند بعدها اعالم
شد این دستگاههایی که از آن ها صحبت شده کارتخوان
معمولی نیستند و ساز و کار پیچیدهتری دارند که قرار
است همزمان مالیات را محاسبه کند .در یکی از این
شوخیها ،یک میوهفروش در ویدئویی طرز استفاده از
کارتخوان را به پزشکان آموزش میدهد .این ویدئو
توسط کاربران زیادی بازنشر شده است.

2.9 M views

دردسرهای پایانناپذیر سد گتوند

ساخت سنگر در مدرسههای آمریکا

سد گتوند از جمله پروژههای زیانبار و اشتباهی بود که
باعث شوری آب و دردسرهای بسیاری برای ساکنان
منطقه شده است .دردسرهایی که ظاهرا خیال تمام
شدن ندارد .این سد با هزینه بسیار باالیی حدود 3000
میلیارد تومان ساخته شد ،بدون این که مطالعات دقیقی
در خصوص مجاورت آن با یک تپه نمکی انجام شود .به
محض بهرهبرداری ،تپه نمک در آب سد حل شده و آب سد
شور شد .اکنون که چند سال از بهرهبرداری آن میگذرد،
سد دوبــاره توسط مسئوالن آبگیری شده و باال آمدن
آب و رهاسازی آن بدون این که به اهالی پایین دست
اطالع داده شود سبب آبگرفتگی منازل مردم منطقه و
دردسرهایی برای آنها شده است .کاربری در این باره
نوشت« :سوءمدیریت در این منطقه بیداد میکنه .واقعا
نمیشد به این مردم اطالع داد که این جوری زندگیشون
زیر آب نره؟»

تیراندازی در مدارس آمریکا موضوع کامال سابقهداری
است و همین چند وقت پیش بود که دو واقعه خونبار
تیراندازی در مناطقی از آمریکا انجام شد .بهتازگی طی
عکسوخبریکهدرفضایمجازیمنتشرشدهاست،گفته
میشود مسئوالن آمریکایی قصد دارند در بعضی مدارس
نوساز،محلهاییرابرایپنهانشدندانشآموزانهنگام
وقوع تیراندازی در نظر بگیرند .همچنین در این مدارس
راهروها طوری طراحی شد هاند که محدودیت دید و
تیررسی داشته باشند تا در صورت وقوع حمله مسلحانه
آمار تلفات تیراندازیها کمتر شود .این موضوع باعث
واکنشهای بسیاری در فضای مجازی شده است .کاربری
با اشاره به ناکارآمد بودن این تدبیر آمریکاییها نوشت:
«به جای این که قانون درستی بذارن و برای فروش سالح
و نحوه دسترسی بهش محدودیتهایی رو ایجاد کنن
مدارس رو تبدیل به سنگر میکنن ،مضحکه!»

ویدئوی تکاندهنده از برخورد دادستان مرکز استان گلستان
با مدیر غله گنبد کــاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این
شهرستانکهبهگندمخاکوفضلهحیواناتاضافهمیکردندو
بهدولتمیفروختند بارهاوبارهادرفضایمجازیبهاشتراک
گذاشته شده است .به گفته رئیس کل دادگستری استان،
تاکنون  200تن گندم در  14کامیون شناسایی شده است و
 9نفردستگیرشدهاند.خوشبختانه اینگندمهایآلودهپیش
از ورود به چرخه غذایی مردم منهدم شده است.پیش از این هم
شاهدماجراهاییاینچنینبودهایمکهعدهایسودجوباترکیب
کردن خاک به گندم ،نان مردم را آلوده می کردند و سالمت آن
هارابهخطرمیانداختنداماسوالایناستکهچرافکریبرای
بستناینگلوگاهفسادنمیشود؟
▪تنبیهخاطی؛بوجاریکردنگندم
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آموزش کارتخوان توسط یک میوهفروش
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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.

اواخرمرداد 96فیلمهاییدرشبکههایاجتماعیانتشاریافت
که در آن فردی،گندم تولیدی کشاورزان را در یکی از مناطق
استان فارس خریداری و با خاک و ماسه مخلوط می کرد .در
پیپخشاینویدئومدیرعاملشرکتبازرگانیدولتیباارسال
نامهایاعالمکردهبودکهفردیدرمحلیضمنانباشتگندمو
اختالطآنهاباخاکقصدتحویلاینگندمهارابهمراکزخرید
تضمینیگندمداردکهباورودمرجعقضاییبهموضوعواحضار
اینفرد،طیصورتجلسهایکهبهامضایبخشدارشهرستان
مد نظر و مدیران غله و جهاد کشاورزی شهرستان و فرد خاطی
رسید ،مقرر شد که
فـــرد خــاطــی ب ــرای
بوجاریگندمو
جداسازی
خــاک

های مخلوط شده اقدام کند و گندم استاندارد تحویل مراکز
خریدشودکهبرهمیناساسنیزایناقدامانجامشدهاست.
 25مهر 97همنمایندهدادستانشیرازازدستگیری 11متهم
بهجرماخاللدرامرتوزیعمایحتاجعمومیوکاالیاستراتژیک
گندم با شن و ماسه و سایر ناخالصیها خبر داد .قاضی پرونده
مال نامشروع به دست آمده از این طریق را ۱۵۶میلیارد اعالم
کردهبود.دراعترافاتمتهماناینپروندهآمدهاستکهآنها۸۰
کامیونماسهبهرنگگندمبرایمخلوطکردنباگندمازاستان
کرمانسفارشدادهبودند.درنهایتنتیجهاینپرونده 81سال
حبسبرایمحکومینپروندهبود.
به تازگی در خراسان شمالی نیز پرونده ای با همین عنوان
تشکیلشدکهنشانمیدهداینمسئلهموضوعیفراگیراست.
▪سودباالیبهخطرانداختنسالمتمردم

با توجه به خرید تضمینی گندم توسط دولت ،عده ای سودجو
در برخی سیلوها گندمی را که از کشاورز خریداری کرده اند
با خاک ،ماسه و به تازگی فضوالت حیوانی مخلوط می کنند و
به ازای وزن آن ها گندم از بار کشاورزان برمی دارند و دوباره به
دولت می فروشند و از این طریق سود باالیی به جیب می زنند.
این سود آن قدر باالست که سودجویان حاضرند جان مردم را
همبهمخاطرهبیندازند.
▪چهبایدکرد

باتوجهبهتکرارتخلفمخلوطکردنخاکوماسهباگندمبهنظر
می رسد ورود دستگاه های نظارتی به این مهم بسیار حیاتی
استچوندراینبخشکهبهگلوگاهیبرایفسادتبدیلشده،
سالمت مردم و قوت غالب قشر ضعیف هدف قرار گرفته شده
است .همچنین قوه قضاییه هم باید با قدرت با این سودجویان
کهسودشانراازبهخطرانداختنسالمتمردمکسبمی کنند،
برخوردکند.

رکورددارانوثیقه!
جدولمتهمانیکهوثیقههایسنگینیبرایآزادیآنهاازطرف
قاضی تعیین شده است در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب
زیادی داشت .متهمانی که برخی از آن ها افرادی شناختهشده
و از نزدیکان مسئوالن کشور هستند و برخی کمتر شناخته
شدهاندوبهدلیلتخلفاتپایشانبهدادگاهبازشدهوباگذاشتن
وثیقههای سنگین وارد این فهرست شدهاند .در این گزارش

شرق،پیگیریسرانجاماینافرادبهآنجارسیدکهبرخیازآنان
درنهایتبهزندانافتادند،برخیهنوزبیرونهستندوتعدادی
نیزازخیروثیقههایمیلیاردیشانگذشته ومتواریشدهاند.در
اینجدولسنگینترینمبلغمربوطبهمهدیجهانگیریبرادر
معاوناولرئیسجمهوراستکهبرایاتهاممالیواقتصادیدر
سال 96توسطقاضیبرایاوتعیینشدهاست.

نام متهم

مبلغ وثیقه

جرم

منبع و سال انتشار

مهدی جهانگیری

هزار میلیارد تومان

اتهامات مالی و اقتصادی

رجانیوز سال 96

ع-ع ،مدیرعامل شرکت
کنتورسازی

 500میلیارد تومان

صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه

عصر ایران سال 95

محمدرضا زنوزی -مالک
باشگاه تراکتور و ...

 500میلیارد تومان

بدهی بانکی

خبرگزاری فارس
سال 91

ش.ن مدیرعامل یکی از
شرکت های دارویی

 400میلیارد تومان

بدهی به صنعت دارو

مشرق نیوز سال 97

حسین هدایتی

 200میلیارد تومان

مشارکت در اخالل عمده در نظام
اقتصادی

فراتاب سال 96

اعضای هیئت مدیره شرکت
کنتورسازی

 125میلیارد تومان

صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه

ایرنا سال 96

هادی رضوی

 100میلیارد تومان

دریافت وام از بانک سرمایه بدون
اعتبارسنجی و تودیع وثیقه

کیهان سال 98

حسین فریدون

 50میلیارد تومان

فساد مالی

صدا و سیما سال 96

علی فرجی ،مدیرعامل سازمان
تدارکات پزشکی هالل احمر

 40میلیارد تومان

تخلفات در حوزه دارو

منابع آگاه سال 98

حمیدرضابقایی،معاوناجرایی
رئیسجمهوردولتدهم

 20میلیارد تومان

تصرف غیرمجاز ،اختالس و تبانی در
معامالت دولتی

روزنامهابتکارسال96

ساالر آقاخانی

 15میلیارد تومان

اختالل در نظم ارزی پولی کشور

روزنامهاعتمادسال98

پرویز کاظمی ،وزیر رفاه و تامین
اجتماعی در دولت نهم

 10میلیارد تومان

مشارکت در  41فقره و  40فقره خیانت
در امانت

ایسنا سال 97

