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جوشکاری بیخ گوش مریض و سرنوشت نامعلوم رستگار رحمانی!
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اتاق جوشکاری در بیمارستان!

ویدئویی باور نکردنی از جوشکاری در بیمارستانی منتشر 
و به سرعت در شبکه های اجتماعی بازنشر شد. هر چند 
این ویدئو متعلق به چند سال پیش است اما در آن یک 
جوشکار در حالی که بیمار در اتاق روی تخت بستری است، 
در حال کار کردن با سنگ فرز است که جرقه های آن به 
اطراف پخش می شود. کاربران به این ویدئو واکنش 
نشان دادند. کاربری نوشت: »عجب کاری عالوه بر صدا 
اشعه جوشکاری برای چشم هم ضرر داره.« کاربر دیگری 
نوشت: » به تازگی از بیمارستان ها کارهای عجیبی توی 
شبکه های اجتماعی دیده میشه ولی آقای وزیر بهداشت 
فقط نبود متکا رو می بینه!« کاربری هم نوشت: »با انصاف 
باشید. این ویدئو مربوط به دوسال پیش است با مدیر 

بیمارستان برخورد شد.«
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رستگار رحمانی کجاست؟

مقایسه نفر اول گروه تجربی و نفر اول گروه زبان در سال 
۱۳۸۸اهل روستای جوانرود با دانشجوی تقلبی دانشگاه 
دندان پزشکی شهید بهشتی خیلی زود در گروه ها و 
کانال ها دست به دست شد و بازتاب زیادی داشت. در 
شرح این مقایسه نوشته شده بود: »یکی میشه رستگار 
رحمانی که ۱00 درصد زد ولی نتیجه کنکورش رو  باور 
نکردند و دوباره ازش کنکور گرفتند چون فکر می کردن  
یه روستایی نمی تونه پزشکی قبول بشه! یکی هم میشه 
»م.م« که با تقلب وارد دانشگاه میشه و به عنوان نخبه در 
صدا و سیما ازش تقدیر می کنند.« کاربری نوشت: »حاال 
واقعا این آقای رستگار رحمانی کجا هست کسی ازش خبر 
داره؟« کاربری نوشت: »امان از دست این حامیان مالی که 
همه چیو پول می بینن هرکی پول بده معروفش می کنن 
هر کی هم نه که دیگه اسمی ازش جایی نیست حتی اگه 

یک نخبه باشه.«
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حال جامعه خوب نیست

همین ۱0 روز پیش بود که تتلو در اینستاگرام از دنبال 
کننده هایش خواست تا کامنت  های پستی درباره  موزیک 
جدیدش را به ۱0 میلیون برسانند و مخاطبان او در عرض 
حدود یک هفته تعداد کامنت ها را به بیش از ۱۲ میلیون 
کامنت رساندند. او خودش هم که باور نمی کرد این 
اتفاق رقم بخورد در یک استوری توضیح داد که کسی که 
رکورددار کامنت با 9 میلیون کامنت است در اینستاگرام 
۱۴۶ میلیون فالوئر دارد اما تتلو با زیر دو میلیون فالوئر 
توانسته رکورد کامنت ها را بشکند. واکنش کاربران اما به 
این رکورد شکنی متفاوت بود. کاربری نوشت: »حال جامعه 
خوب نیست که نوجوان های ما پست های کسی را که به 
بددهنی شهره شده می بینند و تحت تاثیرش قرار می 
گیرند.« کاربر دیگری نوشت: »کال ۲00 هزار نفر رفتن  و 

هر کدوم 50 تا استیکر کامنت گذاشتن.«
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ایران؛ بهشت فرار مالیاتی!

ویدئوی بخشی از برنامه پایش که به موضوع مالیات و فرار 
مالیاتی اختصاص داشت مورد توجه کاربران فضای مجازی 
قرار گرفت. در این برنامه مجری اعالم می کند که از بین 
5۲ میلیون اظهارنامه  مالیاتی که ارائه شده، یک میلیون 
نفر اعالم کرده اند ساالنه کمتر از 500 هزار تومان درآمد 
دارند و تنها ۱00 نفر اعالم کرده اند که بیش از ۱00 
میلیون تومان »در سال« درآمد دارند! کاربران که انگار 
از این آمار شوکه شده بودند به آن واکنش نشان دادند. 
کاربری نوشت: »یعنی ما فقط ۱00 نفر پولدار داریم 
توی کشور! پس این همه ماشین های گرون مال کیه؟« 
کاربر دیگری نوشت: »ما فقط در سال چند صد تا سلطان 
و غول توی کشورمون دستگیر می کنیم اون وقت اونا هم 
اظهارنامه دروغ پر می کردن.« کاربری هم نوشت: »من 
فکر می کردم فقط بعضی از پزشکان فرار مالیاتی دارن 

حاال فهمیدم خیلی از مشاغل اهل فرارن!«
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میراث تخریبی!

»خانه ای متعلق به اواخر زندیه و اوایل قاجاریه در 
کوچه موال رو به روی مسجد حاج نظام شیراز با مجوز 
اداره کل میراث فرهنگی فارس تخریب شد.« این یکی 
از خبرهایی بود که خیلی زود مورد توجه دوستداران 
میراث فرهنگی قــرار گرفت و با واکنش های آنان 
روبه رو شد. معاون میراث فرهنگی استان فارس 
درباره دلیل تخریب این بنا گفته است: »این خانه اگرچه 
در بافت تاریخی شیراز واقع شده بود، اما نه تنها ثبت 
ملی نشده بود، بلکه فاقد ارزش ثبت بود و از طرفی 
طی سال های اخیر این خانه به یک زباله دانی و محلی 
برای تجمع افراد معتاد تبدیل شده بود که این موضوع 
نیز مغایر با مسئولیت های اجتماعی اداره کل میراث 
فرهنگی استان فارس است؛ از این رو با توجه به این که 
این خانه فاقد ارزش تلقی می شود، مجوز تخریب آن 

صادر شده است.«
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ساده لوحان زرنگ نما!

»موجودی کافی نیست« این پیام وحشتناکی است که با 
دیدن آن حالتان بد می شود مخصوصا اگر در حسابتان 
باید چندین میلیون پول باشد و متوجه می شوید حسابتان 
توسط هکرها خالی شده است. به تازگی خبر بازداشت 
نوجوان ۱۶ ساله ای که کارت های زیــادی را با ترفند 
شارژ رایگان و اینترنت رایگان خالی کرده بود در فضای 
مجازی پخش شد. کاربران بیشتر از آن که درباره هکر ۱۶ 
ساله گفت وگو کنند به واکاوی رفتار افراد ساده لوحی که 
حساب هایشان هک شده بود پرداختند. کاربری نوشت: 
»تو روخدا این قدر ساده نباشید! هیچ کس قرار نیست به 
شما شارژ و اینترنت رایگان بده.« کاربر دیگری نوشت: 
»آقا یا خانمی که فکر می کنی خیلی زرنگی که داری شارژ 
و اینترنت رایگان می گیری حواست باشه یه ۱۶ ساله 

گولت زد.« 

چرا هر سال شاهد صحنه های دور ریختن محصوالتی همچون هندوانه، گوجه، سیب و ... هستیم  
کجای کار می لنگد؟!

محمدعلی محمدپور- به تازگی فیلمی تاسف بار از ریخته 
شدن محصول سیب کشاورزان اهالی مشکین شهر در خیابان 
منتشر شده که واکنش کاربران زیادی را به دنبال داشته است. 
پیش از این هم فیلم ها و عکس های زیادی از مناطق مختلف 
کشور هر سال در فصل تابستان منتشر می شد که حاکی از آن 
است که محصوالت کشاورزی مانند هندوانه، پیاز، گوجه و ... 
پس از برداشت یا اصال خریده نمی شوند یا به قیمت خیلی نازلی 
به فروش می رسند. در شرایطی که میوه کشاورزان خودمان 
این گونه به بدترین شکل به ضایعات و خــوراک دام تبدیل 
می شوند، ساالنه ارز زیادی برای واردات میوه از کشور خارج 
می شود.این اتفاق تاسف بار در عرصه کشاورزی کشور، این 
سوال را در اذهان عمومی ایجاد می کند که چرا هیچ تمهیدی 
برای جلوگیری از این فاجعه اندیشیده نمی شود و  کجای کار 
می لنگد؟ همچنین کشورهای دیگری که کشاورزی پیشرفته 
و بهره ورانه ای دارند چه سیاستی را در پیش می گیرند که دچار 

این معضالت نمی شوند؟

             اصالح الگوی کشت

اگر به پیشینه تصمیمات مسئوالن در حوزه کشاورزی دقت 
کنیم به الیحه مهم اصــالح الگوی کشت برمی خوریم که 
حدود 10 سال است در دولت بالتکلیف مانده و هنوز راهی 
به مجلس نیافته تا در مراحل بعدی بتواند بــرای اجرایی 
شدن آن اقدامی صورت گیرد. کارشناسان بخش کشاورزی 
معتقدند با اجرای طرح الگوی کشت عالوه بر این که استفاده 
صحیحی از منابع آبی و خاکی سرزمین شان می شود، می تواند 

ــازار محصوالت کشاورزی  در ب
هم مؤثر باشد تا هم کشاورز از 
این اتفاق منتفع و هم امنیت 

تامین شود.  غذایی کشور 

بی شک این موضوع باعث می شود که دولت هم بتواند نظارت 
دقیق تری بر واردات و صادرات داشته باشد. یعنی از یک سو 
کشاورز محصول مناسب بکارد تا به خوبی فروش برود و بتواند 
بدون سر و کار داشتن با دالالن با قیمت مناسب محصولش را 
عرضه کند و در بازار کمبود ایجاد نشود و از سوی دیگر دست 
یک عده واردکننده که سودشان را در واردات بی رویه می دانند 

کوتاه شود.

              مولفه های الزم برای تاثیر الگوی مصرف بر  بازار

البته الگوی کشت به شرطی می  تواند در تنظیم بازار مؤثر باشد 
که مؤلفه ها و زیرساخت های الزم پیش از اجرا فراهم شده باشد. 
مثال این که ماشین های کشاورزی متناسب برای کاشت، داشت 
و برداشت محصول تامین شود، نیاز آبی محصول و منابع آبی 
منطقه، اقلیم محل کشت، توپوگرافی و ... لحاظ و ضمنا نیاز 
بازار هم سنجیده شود. چون در صورتی  که در الگوی طراحی 
شده، نیازها و ظرفیت های بازار لحاظ نشود و تولید بیش از 
تقاضا باشد و دولت نتواند عرضه محصول اضافی را مدیریت 
کند محصول دست کشاورز باقی می ماند و طرح با شکست 
مواجه می شود. چرا که بر اساس اصول عرضه و تقاضا، کشاورز 
از کشت محصول معرفی شده دلسرد خواهد شد و سعی خواهد 

کرد محصول را تغییر دهد.

            بهره وری محصوالت

از دیگر کارهایی که به ذهن می رسد و باید انجام داد تا شاهد 
تبدیل شدن میوه به ضایعات و خوراک دام نباشیم، بهره وری 
میوه هاست که بتوان میوه را به محصوالتی تبدیل کرد تا در 
فصولی غیر از فصل برداشت هم از آن ها استفاده شود. 
ایجاد کارخانه هایی برای این منظور در 
نزدیکی روستاها کمک بزرگی 

به روستاییان خواهد کرد.

سالخی کشاورزی تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

قیچی مهربانی

زائر کربالیی

شکاف طبقاتی

اقدام عجیب در اردبیل

بنر زده که هزینه 

نوشتن بنر خیر 

مقدم را صرف 

خرید نوشت افزار 

برای دانش آموزان 

نیازمند کنید

شلوار وصله پینه 
 شده رو زده  

4 میلیون و ۳۶۳ 
هزار تومن! در حالی 
که درآمد ماهانه یه 
کارگر حدود 1/5 

میلیون تومنه

پای درخت 

سیمان ریختن 

تا ریشه درخت 

رو خشک کنن 

و مجبور نشن 

برای کندنش به 

شهرداری جریمه 
بدن...!

بنرهای ترحیمی!

بی دلیلچاه ریخته میشه تو هر مراسم تو میلیون ها تومن یعنی چی و چرا! رو نفهمیدم زدن برای میت هیچ وقت بنر 

چندتا آرایشگر 

جوون با حضور در 

حاشیه شهر مشهد به 

رایگان بچه های کم 

برخوردار رو اصالح 

کردن و بهشون بسته 

نوشت افزار هدیه 

دادن

1 یــک توصیه هــم بــه پسرهای مجرد تــایــم الیــن دارم؛ 
دخترهایی که هنوز از استقالل دفاع می کنن، بهترین گزینه 

برای ازدواج هستن. اینا با هر شرایط سختی کنار میان!
2 )از فردا فخرفروشی  سر تمرین استقالل(: اونی که پنالتی 
رونالدو رو گرفت، پنالتی منو گرفت!  اونی که به پیکه الیی زد، 

اتوبان منم افتتاح کرد!
3 عذابو من دارم می کشم که با جمعی از استادان اومدیم 
دربی رو ببینیم ، دیگه درنهایت به تیم مقابل میگم ای نابخرد 

ها و می شینم.
4 استقاللی هایی که با گوشی 
پنالتی رو فیلم برداری کردن لطفا 

بدن پرسپولیسی ها هم نگاه کنن.
5  بــازی دربــی ورزشگاه آزادی 

ــه بـــابـــای مـــن شـــده،  عــیــن کــل
دورش  فقط  خالیه  وسطاش 

چند تا مو داره.

6  این بازی یه خوبی که داشت این بود که بازار خلوت بود 
راحت به خریدام رسیدم کاش هر روز دربی بود.

7 درسی که از این دربی گرفتم این بود که: هیچ وقت تخمه 
آفتابگردون فلفلی نخورید، اگه خوردید دستاتونو بشورید بعد 

چشاتون رو بمالید!
8   من از اون دوست عزیزی که سنگ زد به سر کنعانی زادگان 
خواهش می کنم ساعت 11 خودشو برسونه شبکه آی فیلم و بره 

تو سپاه مختار، با این نشونه گیریت!
9 دوستان جالبه بدونین در سه فصل اخیر فوتبال ایران 
ــرده  ــی رو ب ــر وقــت پرسپولیس دربـ ه
پرسپولیس قهرمان شــده، هر وقت 
استقالل دربی رو برده بازم پرسپولیس 
قهرمان شــده و از همه جالب تر 
ــر وقـــت مــســاوی  ــه ه ایـــن ک
ــازم پرسپولیس   شــده بـ

قهرمان شده!

!هشرآورد اب فلفیل
تخمه

شهرآورد 90 هم دیروز با برد پرسپولیس به پایان رسید. هرچند از 24 ساعت قبل از بازی کری خوانی کالدرون و استراماچونی 
شروع شده بود تا جایی که کالدرون به کنایه گفت که وقتی یکی از پسرهای خانواده به شکل متوالی موفق است والدین می 
خواهند دیگر پسرها هم هرجور شده به موفقیت برسند البته این صحبت های مربی پرسپولیس از طرف استراماچونی بی 
جواب نماند. اما جدای از کری های مربیان در شبکه های اجتماعی هم شوخی های زیادی توسط کاربران نوشته و دست به 

دست می شد که تعدادی از آن ها را برای شما انتخاب کرده ایم که امیدواریم فارغ از نتیجه با خواندن آن ها لبخند بزنید.


