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مهاجمانسمج!

خالقیتمتوفیوقاچاقباگلمالی!

درباره گونههایمختلف ملخهایمهاجمچهمیدانید؟
ناصری -هنوز چند ماه از هجوم بیسابقه ملخها به جنوب
کشور نمیگذرد که وزیر جهاد کشاورزی دوباره از هجوم
ملخها به کشور در چند ماه آینده خبر داده است« .حجتی»
در نامهای که برای معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده
دربــاره هجوم ملخهای صحرایی در سه ماه پایانی سال
هشدار داده که گفته میشود مناطق وسیعی از جنوب،
جنوب غربی و جنوب شرقی کشور را فرا خواهد گرفت .به
همین بهانه سعی میکنیم با ملخها و تاثیری که بر زندگی ما
میگذارند بیشتر آشنا شویم.
▪انواعملخها

ملخهای جهنده چمنزار :پاهای عقبی آن ها بزرگ است و
برخالفبیشترملخهایدیگرقادربهپروازنیستندزیرابالهای
مناسب بــرای پــرواز ندارند .آن ها در اواخــر پاییز میمیرند و
تخمهایشاندرطولزمستانزندهمیمانندودربهارسالبعد
نسلجدیدیازملخهاواردطبیعتمیشوند.
ملخهایصحرایی:طولشانبه 45تا ۵۵میلیمترمیرسد.
بالآنهاشفافودارایلکههایتیرهاست.ازآنجاکهاینآفت
از سمت عربستان از روی خلیج فارس عبور میکند و به ایران
میآید،بهآن«ملخدریایی»هممیگویند.
ملخ هــای مراکشی :وجــود ایــن حشره در نقاط خشک و
نیمهخشک گزارش شده است .بدن آن ها رنگ خاکی مایل
به زرد و لکههای خاکستری دارد و بالهای عقبیشان شفاف
است.
ملخهای ایتالیایی :این ملخ تقریبا در بیشتر نقاط کشورهای
اروپایی و آفریقای شمالی و خاورمیانه دیده میشود .برخالف
ملخ صحرایی و مراکشی ،مهاجرت آن ها در مسافتهای کوتاه
است.
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حمله به شهریار فوتبال

قاچاق با گل مالی!

ویدئویی از برنامه صبح بخیر در فضای مجازی منتشر شد
که شوخیهای نامتعارف و توهین آمیز مجری تلویزیون
با علی دایی باعث بازنشر فراوان آن شد .حسین کلهر
مجری  ،در جریان اجرای زنده این برنامه در روز دوشنبه
به تعداد گلهای کریس رونالدو و علی دایی اشاره کرد و
به علی دایی بابت تعداد گلهای زیادش به کنایه گفت:
«لطفی که مالدیو به آقای دایی و رکوردش کرد هیچ کس
نکرد ».او در ادامه به علی دایی پیشنهاد داد که پول بدهد
و شناسنامه ای با سن پایین بگیرد و دوباره از نوجوانان
شروع کند .البته این کنایه ها و شوخی های توهین آمیز
خیلی زود با واکنش همراه بود .علی دایی در بخشی از
واکنش خود به این ماجرا نوشت« :بگذارید خوشحال
باشند که رکــورد من شکسته میشود ».کاربری هم
نوشت« :همه دنیا احترام اسطوره هاشون رو دارن ما توی
تلویزیون مسخرشون می کنیم!» کاربری هم نوشت« :این
آقای کلهر چقدر باید با شیرین کاریاش برای تلویزیون
هزینه ایجاد کنه تا بهش بگن نیا!؟»

«همه مدل قاچاق دیده بودیم اال این!» تصویری از یک
خودروی گل مالی شده در فضای مجازی دست به دست
شد که شکل جدیدی از قاچاق را نشان می داد .مرزبانان
شهرستان میناب یک دستگاه خودروی خارجی قاچاق
در جنگل های دریایی حرا به ارزش  ۳میلیارد و ۵۰۰
میلیون ریال کشف کردند که با استفاده از گل و الی و
شاخه و برگ درختان آن را مخفی کرده بودند .کاربری
نوشت« :االن خودرو قاچاق بوده یا با خودرو قاچاق می
کردن؟» کاربر دیگری نوشت« :این خودروی مخفی شده
به چه درد صاحبش می خورده!؟» کاربری هم نوشت:
«باید ببینن این ماشین چطوری وارد کشور شده و به
جنگل های حرا راه پیدا کرده».





▪خسارتملخها

قدرت تخریب این حشره آنقدر باالست که در صورت مقابله
نکردن با آن به نابودی صدها هزار هکتار زمین کشاورزی و
بروزقحطیمنجرمیشود.براساستحقیقاتبینالمللیملخ
صحرایی میتواند حداقل روی زندگی یک نهم جمعیت کره
زمین اثر منفی به جا بگذارد و سرعت باال ،پیمایش مسیرهای
طوالنی و هجوم میلیونی آن ها باعث می شود خسارتهای
سنگینی وارد کنند .این حشرات در مسیر خود علوفه ،غالت،
صیفی جات ،انــواع درختان و گیاهان را از بین میبرند .هر
 ۱۱۰۰ملخبزرگسالدرروزغذاییکانسانرامیخورند.
▪مقابلهباملخها

مبارزه بیولوژیک و استفاده از عوامل کنترلکننده طبیعی
نظیر انواع حشرات مفید و پرندگان مثل سار گلو قرمز که به
طور غریزی ازدشمنان طبیعی ملخ است ،از راههای اولیه
مبارزه محسوب میشو د .اما برای مقابله گسترده با ملخها
معموال از سم پاشی استفاده میشود .سم پاشی با تراکتور
یکیازاینراههاستولیدرهجومهایگستردهمعموالازسم
پاشی هوایی استفاده می شود .امروزه در بعضی کشورهای
جهان با استفاده از پهپادهای سم پاش این کار را انجام
میدهند .سم پاشی با هواپیمای
سم پــاش از شیوههای
متداول است اما به
خاطر مشکالت
فنی در هجوم
سال گذشته
فــــقــــط 10
درصــــــــد از
ســــم پــاشــی
در ایـــــران به
صــورت هوایی
انجام شده است.

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در این صفحه میخوانید و در
فضایمجازیفراگیرشدهاست
کیوآرکدمقابلرا اسکنکنید.
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فوتبالیست «در ُش ُرف»!
گفت و گوی میثاقی با مهرداد محمدی از آن ویدئوهایی
بود که خیلی زود فراگیر شد و همه درباره آن اظهار نظر
می کردند .در بخشی از این گفت و گو میثاقی از مهرداد
محمدی می پرسد« :در شُ رف ازدواجــی؟» که با تایید
مهرداد مواجه می شود اما مهرداد برای این که مطمئن
شود می گوید« :در شُ رف یعنی چی؟» بسیاری از کاربران
به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :با این
که ظاهرا با مزه است ولی خیلی غم انگیزه که ستارگان
فوتبال این قدر سطح سواد نازلی دارند .آدم های خوبی
که تحصیالت ندارند و قطعا به خاطر همین نقص نمیتونن
مسئولیت اجتماعیشون رو به خوبی درک کنن ».کاربر
دیگری نوشت« :به نظرم مهرداد داره شوخی می کنه
تا مصاحبه جذاب تر شه و اال می دونه دیگه در شرف
یعنی چی!»

مقایسه جنجالی!
بخشی از صحبت های رئیس جمهور در نشست خبری
روز دوشنبه دربــاره بنزین با واکنش های زیادی
همراه بود که این واکنش ها در فضای مجازی بازتاب
زیادی داشت .روحانی در این نشست قیمت بنزین
را در ترکیه لیتری  15هزار و در اروپــا لیتری 20
هزار تومان اعالم کرده بود .کاربری که این مقایسه
را درست نمی دانست نوشت« :آقای رئیس جمهور
بد نیست حاال که قیمت بنزین در کشور را با ترکیه و
اروپا مقایسه کرده اید بدانید که پایه حقوقی در اروپا
 1178یورو معادل  14731لیتر بنزین ،ترکیه 422
یورو معادل  5272لیتر بنزین و در ایران  120یورو
معادل  1500لیتر بنزین است ».کاربر دیگری نوشت:
«مقایسه قیمت بنزین که صحیح نیست ولی برای این
اختالف قیمت باید کاری کرد و اال شاهد قاچاق سوخت
خواهیم بود».
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سریال سرقت های پمپ بنزینی
این روزها شاهد سرقت هایی هستیم که به دلیل غفلت
رانندگان اتفاق می افتد به عنوان مثال راننده در پمپ
بنزین بدون این که در ماشین را قفل کند و شیشه ها
را باال بکشد شروع به بنزین زدن می کند غافل از این
که سارقان در اطراف پمپ بنزین ها کمین کرده اند .در
ویدئویی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده یکی از
همین سرقت ها را می بینیم که راننده برای بنزین زدن
از خودرو پیاده می شود و سارق با خیال راحت در دیگر را
باز می کند و گوشی راننده را به سرقت می برد .بیشتر
کاربران نکات ایمنی را که باید هنگام بنزین زدن رعایت
شود ،یادآوری کردند.

خالقیت متوفی!
ویدئویی از یک خاک سپاری متفاوت در ایرلند در
فضای مجازی منتشر شد که خالقیت متوفی با واکنش
هــای زیــادی همراه بــود .ماجرا از ایــن قــرار است
که فردی در ایرلند قبل از فوت از بازماندگانش
درخواست می کند در مراسم خاک سپاری اش صدایی
را که از خودش ضبط کرده ،پخش کنند .بنابراین
صدای او را در مراسم خاک سپاری پخش می کنند که
باعث می شود همه در مراسم به خنده بیفتند .او در
این فایل مثال به در تابوت ضربه می زند و می گوید
درو باز کنین ،خیلی تاریک و تنگه این جا  ...و چند
تا شوخی دیگه! کاربری نوشت« :ایرلندی ها واقعا
طبع شون شوخه ».کاربر دیگری نوشت« :عجب ایده
باحالی بود ولی حیف که اگه من بخوام اجرا کنم میگن
متوفی غلط کرده همه باید گریه کنیم!»

جلوههایبرادریومهماننوازیعرایقها
گوشه ای از نحوه پذیرایی مردم عراق از زوار اربعین که دوربین ها ثبت کرده اند

چند روز بیشتر به اربعین نمانده و جامانده ها از پیاده روی اربعین دلخوش به تصاویری هستند که این روزها از این اجتماع
عظیمدرفضایمجازیمیبینند.بانگاهیبهعکسهاوخاطراتیکهزیارترفتههادرفضایمجازیمنتشرکردهاندحتی
اگر خودت هم به این مسیر قدم نگذاشته باشی ،حال و هوای آن را می توانی احساس کنی .تمام خانه های مردم عراق به
زائرسراییبزرگتبدیلشدهاست.عراقیهاپساندازهایشانرابیرونکشیدهوموادغذاییخریدهاندتاحقمهماننوازی
وبرادریرابرایمهماناناباعبدا(...ع)به خوبیبهجاآورند.مهماننوازیعراقیهادرروزهایمنتهیبهاربعینباعثشده
مهمانانپیادهکربالجزجمعکردنیککولهپشتیسادههیچدغدغهاینداشتهباشند.نوای«هالبیکمیازوار»عراقیها
که برای دعوت از زائران و پذیرایی از آن ها گفته می شود سال ها در گوش زائران اربعین طنین انداز خواهد بود .در ادامه به
تصاویریکهگوشهایازمهماننوازیخواهرانوبرادرانعراقیرانشانمیدهدنگاهمیکنیم.

