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بمبهایساعتیدرجنگلونوبرانههایدورازدسترس!




تصاویر پربازدید فضای مجازی
اون نوجوان گوشه تصویر حاج
قاسم ماست که کارگر ساده یه
هتل توی کرمان بوده اما حاال
قهرمان و اسطوره ماست

حاج قاسم نوجوان

آتـــش سوزی ها
مشکوک یا طبیعی؟!

تعداد باالی آتش سوزی های اخیر این شائبه را پدید آورده که این حوادث

خرابکارانه است اما مقایسه آمارها چیز دیگری می گوید
2.1 M views

2.8 M views

اخراجنخستوزیراسترالیاازداخلچمن!
ویدئویی از اخراج نخست وزیر استرالیا از محوطه چمن
کاری شده ،بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .در این
نمشغولمصاحبهباخبرنگاراندر
تموریسو 
ویدئو،اسکا 
یکمحوطهچمنکاریشدهاستکهصاحبخانهسرمیرسد
و به تیم خبرنگاران و نخست وزیر دستور می دهد که از
چمن محوطه بیرونی خانهاش ،خارج شوند .نخست وزیر
هم از همراهانش خواست که از این محوطه خارج شوند.
کاربری نوشت« :دو تا درس داشت این ویدئو؛ یکی این
که روی هر چمنی نایستید و یکی دیگه هم این که وقتی
بهتون تذکر دادن ،فوری قبول کنید» .کاربر دیگری
نوشت« :کاش مسئوالن ما هم یاد بگیرن و در پاسخ به
انتقاد مردم به اونا انگ های ضد نظام و ...نچسبونن».
کاربری هم نوشت« :بابا چمنی هم نبود حاال دو دقیقه می
ذاشت وایسه!»



شماوحافظخوانیعلیپور!
بخشی از حضور علی علیپور ،بازیکن تیم پرسپولیس،
در برنامه دور برگردون شبکه  3با اجرای عبدا ...روا که
در آن علیپور ابیاتی از غزل حافظ را می خواند ،بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .او هنگام خواندن
ابیات غزل 59حافظ که سروده است« :دارم امید عاطفتی
از جناب دوست  /کردم جنایتی و امیدم به عفو اوست /
دانم که بگذرد ز سر جرم من که او  /گر چه پریوش است
ولیکن فرشته خوست» ،به شدت با مشکل مواجه بود و با
غلط های فراوان همین دو بیت را خواند .برخی از کاربران
بر این باور بودند که فوتبالیست ها مطالعه زیادی ندارند
و علیپور هم از این قاعده مستثنا نیست اما برخی هم
معتقدند که در یک برنامه زنده تلویزیونی حافظ خواندن
سخت است .کاربری نوشت« :حافظ جان به دل نگیر ،این
نتونست دو بیتت رو بدون غلط بخونه ولی خیلی ها اشعار
تو رو از حفظ می خونن».

اسرار نفرمایید!

حاال گیریم
قبولکهنسیه
کرونا گرفته
و ُمرده ولی
سواد که از بین
نرفته و هنوز
سالمه پس چرا
به جای اصرار
نوشتی اسرار!



2.9 M views

2.4 M views

میوههاینوبرانهدورازدسترس!
رسید خرید پنج قلم میوه که جمع آن بیش از  400هزار
تومان شده است ،در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی
داشت .در این فاکتور توت فرنگی کیلویی  26هزار و
 ،500زردآلــو  25هزار ،موز  25هزار ،خیار  7500و
هر کیلو گیالس  148هزار و  500تومان قید شده که با
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی همراه بود .کاربری
نوشت« :هر کیلوگرم گیالس ،معادل یارانه نقدی یک
خانوار چهار نفره است ،یعنی با یارانه هر نفر میشه 250
گرم گیالس خرید» .کاربر دیگری نوشت« :این میوه
فروشیش گرون فروش بوده وگرنه خیار کیلویی 2500
تومنه نه  »!7500کاربری هم نوشت« :همین گیالس رو
از باغدار میخرن کیلویی  15هزار تومن و می فروشن
 150هزار تومن کسی هم نیست دست دالل ها رو کوتاه
کنه».کاربردیگریهمنوشت«:چندروزصبرکنید،قیمت
میوه های نوبرانه میاد پایین ،بعد با یارانه هر نفر یک کیلو
گیالس بخرید».

یارزندگی

بمبهایساعتیدرجنگل!
شاید باورتان نشود ولی یک تکه شیشه ،یک ظرف
پالستیکی که داخلش کمی آب جمع شود یا  ...می تواند
یک جنگل را به آتش بکشاند .بله درست خواندید ،همین
ها یک جنگل را به آتش می کشند .ویدئویی در شبکه
های اجتماعی دست به دست می شود که در آن یک فعال
محیط زیست در جنگل های هیرکانی از خطرات بطری ها،
شیشه ها و ظروف پالستیکی که می توانند جنگل را به
آتش بکشند ،صحبت می کند .او معتقد است که آن ها
مانند یک عدسی عمل می کنند و می توانند باعث شروع
آتشی بزرگ شوند و یک جنگل را به خاکستر تبدیل کنند.
کاربری نوشت« :این درختا پنج بار انقراض کره زمین رو
رد کردن ولی فکرشم نمی کردن یه روزی گیر ما بیفتن!»
کاربر دیگری نوشت« :بابا میرین توی طبیعت حداقل
زباله ها تون رو که جمع کنید و همین جوری رها نکنید».

سایهباالی
سرکهمیگن
یعنیاین
پرندهکه
بالشروباز
کردهو نمی
ذارهحتی
گرماوآفتاب
یارشرو
اذیتکنه
پروتکلهایکرونایی
این دوتا عکسم
تقدیم به همه
مسئوالن
پروتکل نویس
و پروتکل
دوست که با
تصمیماتشون
علیه پروتکل
های خودشون
عمل می کنن





3.4 M views

3.1 M views

ابتکارعجیبسازمانحمایت!

الشهماهیهادرساحلجاسک

پیشنهاد چند روز پیش رئیس سازمان حمایت درباره نحوه
فروش خودروهای احتکاری کشف شده هم با واکنش
های زیادی در فضای مجازی همراه بود .عباس تابش گفته
است ،برای ما مهم است که خودرو فقط با قیمت مصوب به
فروش برسد و خود مالک می تواند خودروها را با قیمت
مصوب به هر کسی که دلش خواست بفروشد .حاال اگر
این اتفاق نیفتد و مالک از این موضوع امتناع کند ،طبق
قانون این خودروها اموال تملیکی محسوب خواهد شد و
توسط خودروساز در قالب قرعهکشی و طرح های فروش با
قیمت مصوب به فروش خواهد رسید .در این میان عده
ای بر این باورند که با این پیشنهاد رئیس سازمان حمایت،
محتکر میتواند خودروها را یک جا به یکی از خویشان یا
نزدیکان خود بفروشد و پس از آن که آب ها از آسیاب
افتاد ،دوباره آن ها را به نام خود برگرداند!

انتشار تصاویری از تعداد زیادی ماهی مرده در سواحل
جاسک در فضای مجازی که ادعا شده بود بیش از پنج
تن بوده بازتاب زیادی در پی داشت تا حدی که مدیرکل
محیط زیست هرمزگان به آن واکنش نشان داد .حبیب ا...
مسیحی در گفت و گو با شبکه خبر دلیل این اتفاق را این
گونه بیان کرد که صیدهایی که در سواحل انجام می شود،
پس از این که گونه های غیر مصرفی در تور به دست می
آید ،مجدد در داخل دریا رها می شود و از طریق جریان آب
به ساحل می آید .ماهی هایی هم که تصاویر آن در فضای
مجازی منتشر شده از نوع گربه ماهی است که در سواحل
دریای عمان و خلیج فارس به وفور دیده می شود و به
دلیل این که مصرف خوراکی ندارد توسط صیاد دوباره در
آب رها می شود .او همچنین مقدار الشه ماهی ها را بسیار
کمتر از یک تن دانست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

تویکتاب
الالییبچه
اینشعر
رونوشته
کهاگه
شنوندش
دخترباشه
بهشالقا
میشهکه
مندلمپسر
میخواسته
نهدختر!

کتابالالییضددختر!

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

یکی از کلیدواژههایی که این روزها میان اخبار مختلف بارها تکرار میشود ،کلمه
«آتشسوزی»است.وقوعحوادثآتشسوزیمختلفدرطبیعتکشوروهمچنین
وقوع حریق در بعضی تاسیسات ،پارکها و بوستانها توجه افکار عمومی را به
خودش جلب کرده است .حوادث آتشسوزی ،هر سال به علتهای مختلف
به خصوص در فصل گرم سال رخ میدهد اما گستردگی آتشسوزی اخیر در
جنگلهای زاگرس و بازتاب آن در شبکههای اجتماعی با واکنشهای بسیاری
همراهبودهاست.البتهتعددوتوالیآتشسوزیهادرچندروزاخیربهخصوصدر
بوستانهای شهری گمانهزنیهایی را درباره غیرطبیعی بودن و خرابکارانه بودن
بعضی از این وقایع قوت بخشیده است .برای این که مطمئن شویم آتش سوزی های
اخیر عمدی است یا غیر عمد نگاهی انداخته ایم به آمارهای آتش سوزی های چند سال
اخیرکهبامطالعهآنمیتوانبهنتایججالبیدستپیداکرد.

دالیل وقوع آتش سوزیها
به گفته کارشناسان و فعاالن محیط زیست ،اصوال  90درصد
آتشسوزیها به خاطر عوامل انسانی رخ می دهند و فقط 10
درصدآنهامنشأطبیعیمانندوقوعرعدوبرقدارند.ازآن90
درصدیکهباعواملانسانیرخمیدهند 18،درصدبهصورت
عمدی اتفاق میافتند که انگیزههایی نظیر تولید زغال ،تالش
برای تغییر کاربریها یا فراری دادن حیوانات و شکارها باعث
میشود ،عــدهای دست به این کار بزنند .در خصوص درصد
موارد غیرعمدی هم اساسا پای سهلانگاری شهروندانی در
میاناستکهبرایتفریحدرمراتعوجنگلهاحاضرمیشوند.
شیشههاییکهدرطبیعترهامیشود،درفصلگرمابراثرشدت
نورخورشیدبهعاملیبرایآتشگرفتنجنگلهاتبدیلخواهد
شد.آتشهاییکهبرایطبخغذاروشنمیشود،اگردرستپس
ازترکمحلخاموشنشودمیتواندخساراتجبرانناپذیریبه
طبیعتواردکند.همچنینانداختنتهسیگاربهصورتروشن
میتواند باعث آتش سوزی شود .ضمنا باید در نظر بگیریم که
امسالوضعیتبارشهابسیارخوببودهوهمینمسئلهسبب
شده است که پوشش گیاهی زیادی روییده شود و حاال با گرم
شگرفتنهستند.
شدنهواوخشکشدنآنهامستعدآت 

آتشسوزیهایمشکوکدربوستانهاوتاسیسات
از بوستانهایی که تا کنون طعمه حریق شدهاند ،میتوان
پــارک جنگلی و مــحــدوده سبز دریــاچــه چیتگر ،بوستان
والیت و پارک افرای تهران ،پارک چوبی اهواز و فضای سبز
جامعهالزهرای قم را نام برد .همچنین مجتمع پتروشیمی
بندر امــام ،نیروگاه حرارتی تبریز ،مجتمع تجاری زیتون
تهران ،کارخانه کاغذ بینالود ،گروه قطعات فوالد ایران
اتوبان تهران-کرج ،انبارهای شرکت فــوالد خوزستان،
واگنهای قطار مسافربری اسالمشهر و پاالیشگاه تهران
هم از دیگر مکانهایی هستند که ظرف دو هفته اخیر آتش
گرفتهاند .البته سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران
در این باره گفته« :برخالف برخی از افراد که مدعی شده
انــد آتــش ســوزیهــای اخیر در تهران عمدی اســت ،برای
کارشناسان سازمان آتش نشانی تا این لحظه عمدی بودن
آتش سوزیها ثابت نشده است» .برخالف او اسماعیل کهرم،
کارشناس نامآشنای محیط زیست میگوید« :احتمال این
که آتش سوزیها در بوستانهای تهران غیرعمد باشد ،زیر
صفر درصد است و به نظر من صددرصد این آتش سوزیها
تعمدی است .در بوستانهای مختلف در زمان آتش سوزی
شاهدانی وجود دارند که افراد را حین ارتکاب جرم دیده اند و
حتی در برخی از موارد بوی نفت حس شده است و همه این ها
نشان دهنده تعمدی بودن آتش سوزیها در بوستانهاست
که میتواند دالیل متفاوتی داشته باشد .غیرممکن است که
این آتش سوزی ها طبیعی باشد» .آتش زدن عمدی پارکها
میتواند با هر هدفی از ایجاد تشویش تا ایجاد ناامنی و آشوب
صورت گیرد ،باید در این شرایط مدیریت بوستانها و مناطق
آمادگی الزم و تجهیزات کافی داشته باشند تا حریق را به
سرعت اطفا کنند.

آماری از آتشسوزی های سالهای اخیر
امسال نسبت به سال های گذشته آتش سوزی ها کمی زودتر
شروع شده و می توان دلیل آن را بارندگی های خوب امسال
دانست که باعث رشد پوشش گیاهی شده است و با گرم شدن
هوا خشک شده اند و نیاز به جرقه ای برای آتش سوزی دارند .با
اینحالبهگفتهفرماندهیگانحفاظتسازمانجنگلها،مراتع
و آبخیزداری ،بیشترین فراوانی آتش سوزی امسال مربوط به
مراتعومحیطهایجنگلیواقعدراستانهایبوشهر،خوزستان
وکهگیلویهوبویراحمدبودهکهاینروزهادربرخیازاینمناطق
دمایباالی 40درجهراهمتجربهکردهاند.ازآتشسوزیهای
امسال که بگذریم نگاهی به آمار آتش سوزی سال های گذشته
نشان می دهد که این رونــد در کشور ما هر سال در حال رخ
دادن است .بر اساس آمار مرکز آمار و سازمان جنگلها و مراتع
ایران ،در هفت سال اخیر حدود  11هزار فقره آتش سوزی در
عرصههای جنگلی و مرتعی ایران به ثبت رسیده که در نتیجه
بیش از  125هزار هکتار جنگل و مرتع از بین رفته است .سال
 92تنهادریکفقرهآتشسوزیدرپارکملیگلستان2000،
هکتار جنگل و مرتع مشجر نابود شد ،سال  93هم بیش از
 1400هکتار از جنگلهای این پارک ملی در آتش سوخت .در
همین یکی دو سال گذشته هم آتش سوزی های کمی نداشته
ایم .سال  ،97سه هزار و  976هکتار مرتع و جنگل در آتش
سوخت و سال گذشته هم 1297فقره آتش سوزی مهم رخ داد
کهسههزارو 905هکتارمرتعوجنگلرابهخاکسترتبدیلکرد.

لزومتقویتزیرساختها وافزایشآگاهیمردم
با توجه به آن چه پیش از این نوشتیم ،مشخص است که این آتش
سوزیهامعموالعمدینبودهوسالهاستکهبهدالیلیازجمله
گرم شدن زمین در حال رخ دادن است که نیاز به آماده سازی و
فراهم کردن زیرساخت های مناسب از جمله پایگاه های آتش
نشانی هوایی برای مقابله با این حوادث را نشان می دهد .در
غیراینصورتهرسالبایدشاهدخاکسترشدنمیلیاردهادالر
ثروتملیدرجنگلهاباشیمکهافزونبرآنلطمههایبزرگتری
برایطوالنیمدتبهکشورواردخواهدکرد.عالوهبراین،تقویت
سازمانهایمردمنهادوتهیهنقشههایمناطقمستعدتوسطاین
سازمان ها و تدوین راه حل عملی برای مقابله با آتشسوزی در
منطقهخودازجملهاینموارداست.نیازاستکهاینسازمانها
شروعبهآموزشوآگاهیدادنبهگردشگرانوبهویژهروستاییان
و عشایر منطقه خود کنند و کشاورزان و دامــداران را از تبعات
نضابطهدرمنطقهآگاه
آتشزدنزمینهایخودوچرایدامبدو 
کنندودرمقابلآنراهحلهاینوینوجایگزینعلمیارائهدهند.
این سازمانهای مردم نهاد همچنین میتوانند برای مناطق
مستعد آتشسوزی قوانین جدید و سختگیرانهای تدوین کنند
و در آموزش و اجرای این قوانین کوشا باشند .از دیگر اقداماتی
که میتوان برای مقابله با وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع
مدنظرقرارداد،بهرسمیتشناختنگرمایشجهانیوتغییراقلیم
در برنامهریزیهای مدیریتی و کالن کشور است ،در این صورت
نیاز است که هر چه سریع تر اقدامات سازگاری و تابآوری برای
تغییراقلیمبرنامهریزیشود.

