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وانتگرانفروشدرمحله ودرهایمرگباردرمترو!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
تیمملی
کش
ورهایدیگر
همدوبندهبا
مارکایرانی
میپوشن
واینواقعا
افتخارآمیزه



2.8 M views
3.4 M views

عادت خوب فرانسوی ها
فرانسویها یک عادت خوب دارند به نام کتاب در گردش.
آن ها وقتی کتابی را می خوانند ،آن را رها میکنند تا فرد
دیگری هم کتاب را مطالعه کند .این عادت خوب در خیلی
از کشورهای دیگر هم رواج یافته مانند همین روزنامه
رها شده توسط فردی که آن را خوانده و در فضای مجازی
هم بازتاب زیادی داشته است .کاربری نوشت« :این جا
کتاب و کاغذ رو ول کنن و برن ،یکی میاد جمع می کنه و می
بره کیلویی می فروشه!» کاربر دیگری نوشت« :یه مدت
تو اتوبوس کتاب میذاشتن برخی بردن خونه هاشون یا
دادن دست بچه ها پارشون کردن ».کاربری هم نوشت:
«خب کتاب رو هدیه بدین کتابخونه به جای این که این
همه بهانه بیارید».



جلوی این زامبیها را بگیرید!
«این دیگه رسما ترویج خشونته» .مدتی است که
ویدئوکلیپهایی مانند دوربین های مخفی عجیب و
غریب در شبکههای اجتماعی رواج یافته و پربازدید
میشوند .یکی از این برنامههای دوربین مخفی ،که
بهتازگی قسمت جدیدی از آن در فضای مجازی منتشر
شده ،متعلق به یک جوان است .در این دوربین مخفی،
شخصی با فردی که به ظاهر بیهوش است وارد آسانسور
میشود در حالی که سالح ســردی در دست دارد تا
مخاطبان فکر کنند او جسدی را با خودش حمل میکند.
واکنش مردم به این صحنه ترس و وحشت است ،حتی
یکی از افرادی که داخل آسانسور ایستاده از هوش
میرود .کاربری در این باره نوشت« :این رسما ترویج
خشونته ،اگه یه نفر مشکل قلبی داشته باشه و چیزیش
بشه چی؟» کاربر دیگری نوشت« :آیا پلیس نباید با ضبط
کننده های این دوربین مخفی که معموال مجوز هم ندارن
برخورد کنه؟!»

مهمان نوازی
ب
رادران عراقی

پالکاردجوانان
عراقیدرهمایش
تکریمخادمان
اربعینحسینی
درحرمرضوی که
نوشتهاند:حملو
نقلزائرانرایگان
است
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«ما سلبریتی ها چه کاره ایم که دربــاره همه چیز نظر
میدیم؟» این مهم ترین بخش صحبت های پگاه آهنگرانی
بود در مصاحبه ای که خیلی زود در شبکه های اجتماعی
بازنشر و با استقبال کاربران هم مواجه شد .او در این
مصاحبه می گوید« :ما چه کاره جامعه ایم  ،چه برتری نسبت
به بقیه مردم داریم که باید درباره همه چیز نظر بدیم؟
این جایگاهی هست که فضای مجازی به یک بازیگر میده
و به خاطر میلیون ها فالوئر به خودش حق میده درباره هر
چیزی نظر بده ».کاربری نوشت« :قربون دهنت ما هم یه
عمره همینو می گیم که درباره هر چیزی الزم نیست نظر
بدین ».کاربر دیگری نوشت« :مردم خیلی وقته دیگه آن
چنان به حرف های بازیگرا اهمیت نمیدن»



 1200در خطرناک در مترو!
کلیپی طی  ۲۴ساعت گذشته در فضای مجازی دست به
دست چرخید که نشان میداد قطار مترو در یکی از خطوط
با در باز در حال حرکت است .این موضوع با واکنش ها و
انتقادهای زیادی در فضای مجازی رو به رو شد .انتقادهایی
که معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره
آن گفت« :این مشکل به دلیل نقص فنی به وجود آمده و
زمانی که بین دو ایستگاه چنین اتفاقی رخ دهد نمیتوان
مسافرانراپیادهکردبنابراینتعمیردرقطاربهرسیدنبه
ایستگاه آخر موکول میشود ».کاربری با یک محاسبه سر
انگشتی اعداد و ارقامی را درآورد و نوشت« :یک قطار به
تنهایی  ۴۲در دارد و در یک خط سه قطار فعال است .بنابر
این بیش از  ۱۲۰۰در وجود دارد که ممکن است یکی از
آن ها در طول سال خراب شود».
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وانت گران فروش در محله!
عوامل یک دوربین مخفی فضای مجازی بهتازگی در
اقدامی جالب وانتی پر از پودر ژله را به خیابان بردهاند
و با بازارگرمی و تابلوی حراج سعی میکنند مردم را به
خرید پودر ژله وادار کنند .آنها ابتدا از قیمت 3500
تومان شروع می کنند و به تدریج قیمت را باال می برند و
به  5هزار 8 ،هزار و  10هزار تومان هم میرسانند اما به
علتبازارگرمیهمچنانحتیتاسهبرابرقیمتتوسطمردم
خریده میشود .این موضوع شاید نشان بدهد که واکنش
مردم به خرید کاال این است که اگر احساس کنند جنسی
ارزان فروخته میشود چه نیاز داشته باشند و چه نه ،آن را
میخرند .البته عوامل این دوربین مخفی در ادامه توضیح
میدهند که ما بهالتفاوت قیمت را برگرداندهاند .کاربری
نوشت« :آدمهــای مصرفگرایی شدیم که با هر تبلیغ
جذابی ممکنه تهییج بشیم و بریم اون جنس رو بخریم».
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برقی که «عماد» را گرفت!
انتشار تصویری از عماد هشت ساله  ،آخرین قربانی
فوتبال ایــران که به دلیل بر قگرفتگی بعد از بازی
پرسپولیس ونفت و تماس با داربستهای متصل به
گیتهای بلیتفروشی در ورزشگاه آزادی جان خود را
از دست داد  ،با واکنش های زیادی در فضای مجازی
همراه بود .ظاهرا این کودک که فرزند یکی از دکهداران
ورزشگاه بوده  ،سرش را به داربست پشت گیت تکیه
داده و این داربست که به سیم برق وصل بوده  ،باعث
فوت او می شود .مدیر گیتهای آزادی گفته گیتها،
فیوزهای محافظ جان دارد و به هیچ عنوان خطر برق
گرفتگی ندارد و داربستها را هم ما نزدیم و به ما
ارتباطی ندارد .کاربران هم به شدت خواهان پیگیری
مسئوالن و مجازات مقصران این حادثه بودند.

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

ماجرای درخواست یک خودروساز برای حذف فیلتر دوده دیزل
و موافقت معاون اول چیست و چه عواقبی دارد؟
یکیازموضوعاتیکهدرفضایمجازیبازتابوواکنشهایزیادیرادرپیداشت ،مربوطبهنامهمعاوناولرئیس
جمهوربهوزیرصمتورئیسسازمانمحیطزیستبود.جهانگیری درپاسخبهدرخواستیکیازشرکتهای
خودروسازیبرایتوقف«نصبفیلتردوده»رویخودروهایدیزلی،بهرحمانیوکالنتریمینویسد«:باتوجهبه
تحریمونیازکشوربهکامیونهایمذکور،بانظرمساعدبررسیوبرایمدتیمجوزصادرشود».البتهمعاونمحیط
زیستانسانیسازمانحفاظتمحیطزیستمخالفتسازمانرابااینخواستهاعالموتأکیدکرد
کهخودروسازانبهبهانهتحریمقصددارندمصوبهفیلتردودهراحذفکنندوفقطبهدلیلگران
شدنفیلترهاحاضربهتهیهآننیستندچونقبلازتحریمهمحاضربهنصبآننبودند.برایاین
کهبیشتردربارهاینفیلترهاوخطراتحذفآنبدانید،اینگزارشراازدستندهید.
▪فیلتردودهچیست؟

فتوشاپ
رمایهداری
س



توصیه خوب

برند ایرانی
بر تن
تیم ملی
کشورهای
دنیا

دستور رسطاین جهانگیری

ذرات ریز آالینده ناشی از احتراق دیزلیها به دلیل قطر کم
بهراحتی وارد ریه و جریان خون و سبب ایجاد بیماریهای
نمیشوند.فیلترذراتدیزلوسیلهای
مختلفازجملهسرطا 
است که دوده حاصل از احتراق موتورهای دیزلی حتی ذراتی
راکهکوچکتراز 2.5میکرونهستند،ازبینمیبرد.براساس
تحقیقات بهعمل آمده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران
با عنوان «سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران بر مبنای سال
 ،»۱۳۹۲ذرات معلق کمتر از  2.5میکرون مهمترین آالینده
شهرتهرانهستندکهکامیونهاواتوبوسهایدرحالتردددر
تهران سهم ۷۸درصدی در آن دارند .این فیلترها ،در سیستم
اگزوزخودروهایدیزلیحدود 85درصدازدودههایخروجی
را حذف می کنند و در شرایط خاص این میزان گاهی به 100
درصدنیزمیرسد.
▪تاریخچه
قانون نصب
فیلتردوده

نصبفیلتردودهبه
منظور حذف ذرات معلق
خروجیازاگزوزخودروهایدیزلی
از سال ۱۹۹۴میالدی در کل دنیا آغاز
شد .درایرانهم درسال،۹۳ضرورتنصب«فیلتردوده»روی
خودروهایدیزلیبهعنوانراهکاریموثربرایکاهشذرات
معلق خروجی از این گروه خودروها به تصویب دولت رسید و
از آن پس شماره گذاری خودروهای دیزلی بدون فیلتر دوده
ممنوع اعالم شد .هرچند تمام معضالت ناشی از خودروهای
دیزلیبااینمصوبهحلنشد،زیراجداازخودروهاینو،مشکل
اصلی در شهر بزرگی چون تهران ،خودروهای دیزلی در حال
تردد به ویژه خودروهای متعلق به ناوگان حمل و نقل عمومی
شهربود؛ازاینرومطابقآییننامههای ۲و ۸قانونهوایپاک،
استفادهازفیلتردودهعالوهبرخودروهاینوبرایخودروهای
دیزلی در حال تردد به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز
الزامیشد.برایناساس،عالوهبربهبودکیفیتسوختنفت
گازازمنظرمحتوایگوگرد،نصبفیلتردودهنیزبهعنوانیکی
از راهکارهای کاهش ذرات معلق کمتر از ۲/5میکرون برای
شهر تهران و هفت کالن شهر کشور به تصویب هیئت وزیران
رسید و شهرداری مکلف به اجرای آن شد .قرار بود از پاییز
 ۹۴نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزل نو اجباری شود،
اما خودروسازان یک سال وقت گرفتند تا کارهای تحقیقی و
توسعهایالزمراانجامدهندوباالخره براساس آییننامههای
ماده  ۲و  ۸قانون هوای پاک ،استفاده از فیلتر دوده برای
خودروهایدیزلی ازابتدایسال ١٣٩٦الزامیشد.
	▪قیمت هر فیلتر دوده

قیمت هر فیلتر دوده دیزل در آذر سال  1396چهل میلیون
تومان و مرداد سال  97شصت میلیون تومان بود و اکنون به
گفتهمحمدعلیخانیعضوشورایشهرتهرانبهبیشاز130
میلیون تومان رسیده که بیشتر از سه کشور آلمان ،سوییس و
دانمارکواردشدهاست.

	▪واکنش سازمان محیط زیست به افزایش قیمت فیلتر

بهگزارشایسنا،معاونمحیطزیستانسانیسازمانحفاظت
محیط زیست با اشاره به این که خسارت آلودگی هوا در ایران
حدود ۷میلیارددالردرسالاست،تأکیدمیکند«:اگرقیمت
فیلتر دوده افزایش یافته است و به همین دلیل خودروسازان
به دنبال حذف این مصوبه هستند آیا هزینه درمان سرطان در
کشور افزایشنیافتهاست؟آیاهزینهحفظسالمتشهروندان
افزایشنیافتهاست؟ضمناینکهخودروسازانداخلیبایدبه
اینپرسشپاسخبدهندکهچراتاکنون بهشرکتهایداخلی
برای تولید فیلتر دوده فراخوان ندادهاند؟ چرا سعی ندارند
خود را از اتکا به خارج رها کنند و از شرکتهای داخلی کمک
بگیرند؟» تجریشی با اشاره به این نکته که ممکن است برخی
تصمیماتحقالناسدرپیداشتهباشد،میگوید«:اگراتخاذ
یکتصمیمآسیبیبرایسالمتوبهداشتمردم داشتهباشد،
ما مسئوالن مقصر هستیم بنابراین در تصمیمگیریها باید
عالوه بر سود اقتصادی ،سود و ضرر عموم مردم را نیز در نظر
بگیریم ».معاون سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است
اگرمعاوناولرئیسجمهورازخطراتزیستمحیطیناشی
از دوده دیزلها مطلع شود ،حتما در این موضوع تجدید نظر
خواهدکرد.
	▪نبود فیلتر برابر با افزایش سرطان

آسیب ذرات معلق حاصل از احتراق موتورهای دیزلی بیشتر
«محلی» است بهگونهای که افراد کنار اتوبوس یا سرنشینان
اتوبوس را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد .براساس نتایج
تحقیقات دانشگاهی صورتگرفته در ایران در سال،۹۴
«ذراتریزآالینده»بهعنوانعاملاصلیتأثیرگذاربرسالمتی
اعالم و روشن شد که انواع فناوریهای بهکارگرفته شده در
صنعت خودرو از استاندارد یورویک تا یورو  ۵در انتشار ذرات
ریز به یک شکل عمل میکنند .ذرات ریز آالینده ناشی از
احتراق دیزلیها به دلیل قطر کم بهراحتی وارد ریه و جریان
خون و سبب ایجاد بیماریهای مختلف از جمله سرطان
میشوند.
	▪تجربه جهانی

فیلتر دوده دیزل ،تجربه جهانی  37کشور دنیا برای کنترل
آلودگی هوای وسایل نقلیه دیزلی است و با نصب روی یک
وسیله یورو ،4انتشار ذرات آالیندهو گازی آن را تا حد یورو6
(نزدیک به صفر) کاهش می دهد .آمار ارائه شده از سوی
سازمان بهداشت جهانی نیز نشان میدهد نسبت فایده به
هزینه نصب فیلتر دوده حداقل  ۱۱برابر است .برای نمونه
در برزیل در یک برهه  ۳۰ساله نصب فیلتر دوده براساس
اتخاذ استاندارد  ۸-Pهمان یورو  ۶منجر به فایده سالمتی
 ۷۴میلیارد دالری در ازای هزینه  ۷میلیارد دالری شده
است .دوره بازگشت این سرمایه نیز عموم ًا کوتا همدت
است؛ مث ً
ال در هند با جمعیت انبوه بیش از یک میلیارد
نفری این فواید سالمتی باعث جبران کامل هزینهها در
مدت هفت سال میشود.بنابراین اگر چه ممکن است
نظر خودروسازان از دیدگاه اقتصادی درست باشد اما به
هر صورت نمی توان سالمتی مردم را قربانی سود و زیان
اقتصادی کرد.

