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گورستانشفافوجایگاه 1.5میلیاردیبالگرد!




3.9 M views

جایگاه 1.5میلیاردیفرودبالگرد!
یکی از خبرهایی که روز گذشته در شبکه های اجتماعی
بسیار مورد توجه قرار گرفت مربوط به هزینه ساخت محل
نشستن بالگرد نزدیک روستایی در شهرستان بویراحمد
بود.طبقاعالمصفح هرسمیدانشگاهعلومپزشکیاستان
کهگیلویهوبویراحمدبرایاینمیدانسیمانییکمیلیارد
و  ۵۰۰میلیون تومان هزینه صرف شده است .نکته
جالب این که صدرا محقق ،خبرنگار اجتماعی در توئیترش
نوشت« :دهیار روستایی که این محل نشستن بالگرد
کنارش ساخته شده میگه زمین رو یکی از اهالی روستا
اهدا کرده (رایگان) و خود سازه هم از محل اعتبارات
دهیاریبهمبلغ ۱۰میلیونساختهشده،علومپزشکیفقط
این جا رو رنگ زدن!» کاربری نوشت« :شما فکر کن چقدر
از این بودجههارو می زنن به جیب هر روزه که مطمئنا اینم
کوچیک شونه ».کاربر دیگری نوشت« :خوش بین باشیم
شاید می خواستن بزنن  15میلیون تومن دستشون روی
صفرها گیر کرده!»

3.1 M views

تصاویر پربازدید فضای مجازی
خداقوتویژه
بهای 
ندختر
خانم،وقتی
بعدازجشن
غدیرووالدت
امامکاظم
(ع)بههمراه
پدرشمحله
روجاروکردتا
زبالهایروی
زمیننمونه

آدمحسابیها

بوغریبوارداتاقالمخاص
افزایشعجی 
یکیازگزارشهایپربازدیدشبکههایاجتماعیمربوطبه
رشد عجیب و غریب صادرات برخی اقالم خاص در سه ماه
بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بود .این گزارش بر
اساس آمارهای گمرک خبر از رشد  145درصدی واردات
کاکائو و رشد  ۸۰درصــدی قهوه و مربا و ژله می داد.
همچنین در این گزارش آمده« :واردات میخک ۳۵۲
درصد ،هلو و شلیل و شفتالو ۹۴درصد ،قهوه ۸۵درصد،
مربا و ژله  ۸۱درصد ،فلفل  ۴۰درصد ،انواع پیاز ۷۱
درصد ،آب میوه ۲۹درصد و جوز و هل ۴۶درصد نسبت
به بهار ۹۹رشد داشته است .عالوهبر این ،واردات بیش
از ۲تن بذر زینتی و ۵۴تن سایر ادویهها ،از جمله عجایب
وارداتــی کشور است ».کاربری نوشت« :خوبه می گن
کشور محدودیت ارزی داشته و نتونستیم واکسن بیاریم
یعنی آب میوه ،قهوه و کاکائو از واکسن واجب تر بود!»

ایده خالقانه

یهنفرایده
دادهکه
صندلیهای
قطاررو
اینجوری
بچرخوننکه
مسافرهادر
طولمسیراز
مناظربیشتر
لذتببرن




اینجزیرهزنداننروژیهاستکه 8ساعت
اونجاتویمزرعهکارمیکننوبقیهروزرو
آفتابمیگیرن،ماهیگیریمیکنن،تنیس
بازیمیکننو....

جزیره
زندانیان

3.4 M views
2.8 M views

سوالدالوریازمسئوالنواکسنبرکت

روزگذشتهویدئوییازیکقبرستانترسناک دراندونزی
منتشر شد که با واکنش هایی همراه بود .این قبرستان
که در اندونزی وجود دارد ،روی قبر به جای سنگ یا
خاک شیشه می گذارند تا درون این قبرها قابل مشاهده
باشد .افراد می توانند جنازه ای را که در حال پوسیده
شدن است ببینند .این قبرستان یکی از ترسناک ترین
قبرستان های جهان است که هرکسی طاقت حضور در آن
را ندارد .کاربری در این باره نوشت« :یعنی اندونزی ها
مرده هاشون هم آرامش ندارن .بابا بذارید بعد مرگ
راحت باشیم ».کاربر دیگری نوشت« :یعنی این بشر چی
بوده که می خواد از همه چی سر در بیاره و اال پوسیدن
جنازه مگه دیدن داره ».کاربری هم نوشت« :کاش توی
زنده بودن همدیگه رو ببینیم نه بعد از این که مردیم».

پاسخ گو نبودن و اطالع رسانی نادرست مسئوالن در
خصوص واکسن برکت باعث شد دالوری مجری برنامه
تهران  20از این روند انتقاد کند .او روز گذشته در
برنامه تهران  20گفت« :چرا واضح و روشن اسناد علمی
واکسن منتشر نشده و مشخص نیست از کی واکسن
برکت به شکل عمده توزیع می شــود .حــاال که از کل
جهان در واکسیناسیون عقب افتادیم الاقــل زودتر
ایــن واکسن عرضه بشه تا واکسیناسیون سرعت
بگیره ».او در بخش دیگری هم می گوید« :دوستان
ستاد اجرایی تالش نکنید با پاسخ گو نبودن مردم رو
به این واکسن بدبین کنید ».کاربری نوشت« :طبق
گفته مسئوالن اطالع رسانی تا االن باید نزدیک  11و
نیم میلیون واکسن تحویل می دادن ولــی کو این
واکسنها».کاربردیگرینوشت«:بهترهمسئوالنبهمردم
بگن کجا مشکل به وجود اومده تا این که مخفی کاری کنن».





گورستانشفاف

2.4 M views

2.1 M views

طراحیتابلوهایزیبادرمزارعبرنج

کشف ۱۲هزارنمونه عقربدرمنزلمسکونی

ویدئویی از طراحی کشاورزان یکی از مناطق ژاپن روی
مزارع برنج در شبکه های اجتماعی دست به دست شد .در
اینویدئوکهدیدنشخالیازلطفنیستمیبینیمکهاین
کشاورزان مزارع برنج خود را به شکل تابلوهای هنری زیبا
و سرسبزی طراحی کرده اند که باعث شده محلی پربازدید
برای گردشگران شود و با استفاده از بالون یا کایت مردم
به ارتفاع می روند تا بتوانند این مزارع را به خوبی ببینند.
کاربری نوشت« :این ژاپنی ها ببین با چه چیزهایی جاذبه
گردشگری درست می کنن و پول در میارن ».کاربر دیگری
نوشت« :این دیگه تنها کشاورزی نیست بلکه تلفیقی
از کشاورزی ،هنر و علم ریاضیاته که تونسته یه همچین
تابلویی رو ایجاد کنه ».کاربری هم نوشت« :حاال اگه یه
کشاورز ایرانی این کار رو بکنه شبونه مردم این قدر توش
راه می رن که نه از تابلو چیزی می مونه ،نه از محصول!»

ارزش باالی زهر عقرب در جهان باعث شده برخی بدون
گرفتن مجوز و ایجاد فضای مناسب به دنبال پرورش
و زهرگیری از این موجود خطرناک باشند .روز گذشته
فرمانده انتظامی شهرستان آباده استان فارس از کشف
 12هزارنمونهعقربازمنزلفردیدراینشهرستانخبر
داد .کاربران با بازنشر این خبر از خطرات نگهداری عقرب
نوشتند .کاربری نوشت« :وقتی هر لیتر زهر عقرب 150
میلیون دالر باشه و توی تلویزیون ازش بگن مردم ترغیب
می شن عقرب نگه دارن ».کاربر دیگری نوشت« :درسته
درآمدش باالست ولی باید اول ساز و کار نگهداری شون
رو مهیا کرد ».کاربری هم نوشت« :به قول شاعر که می گه:
یا مکن با فیلبانان دوستی  /یا بنا کن خانه ای در شأن فیل.
فامیل های این خانواده هم باید دیگه ترک رفت و آمد یا
خودشون رو برای نیش عقرب آماده می کردن».

سنتیامدرنیته؟

شاخهای
فضای
مجازیچین
همرفتنتوی
یکروستای
سیلزده
چینکهبگن
مردمدارن
غرقمیشن
وبااینترفند
الیکوفالوئر
بهدست
بیارن!

این دیگه
کامالتقابل
سنت و
مدرنیته رو به
خوبی نشون
داده ولی
صفای اون
کولرسنتی
بادگیرهای
یزد رو نمی
شه با باد
کولر گازی
مقایسهکرد
متکدیانالیک

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

معمای انوگان اطفای حریق
هوایی ایران در ترکیه
چراتیمآتشنشانهواییبرایمهارآتشسوزیبهترکیهمیرودامادرزاگرسحضورندارد؟
رعیتنواز -حتماشماهمخبرآتشسوزیجنگلهایترکیهراشنیدهیاخواندهاید.همانآتشیکهتاکنوندستکمجانشش
نفرازجملهجاندوآتشنشانراگرفتهوبهگفتهمسئوالناحتمالافزایشکشتهشدگانهموجوددارد.بااینحال،روزگذشته
پایگاهاطالعرسانیوزارتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحخبرازحضورتیمعملیاتاطفایحریقوهواپیمایآتشنشانطراحی
شدهبهدستمتخصصانجوانایرانیباظرفیت ۴۰تنآبدرشهرموالیترکیهراداد.درادامهضمنمروراینخبربهاینسوال
بسیاری از کاربران فضای مجازی که پرسیده اند چرا این هواپیمای آتش نشان در آتش سوزی های زاگرس حضور نداشت ،پاسخ
دادهایموتعدادیازنظراتکاربراندراینبارهرانوشتهایم.اگرشماهماینسوالدرذهنتانایجادشدهباماهمراهباشید.
▪هواپیما و بالگردهای آتش نشان ایرانی در ترکیه

رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت
دفاع در خصوص حضور تیم آتش نشان هوایی ایران در ترکیه
برایکمکبهخاموشیآتشجنگلهایاینکشورگفته«:عصر
روز یک شنبه تیم عملیات اطفای حریق و هواپیمای آتش نشان
طراحی شده به دست متخصصان جوان ایرانی با ظرفیت ۴۰
یهایبه
تنآبدرشهرموالحضوریافتوامیدواریم باهماهنگ 
عملآمده،بااضافهکردنظرفیتدوبالگرددیگردرروزدوشنبه
(امروز) به منطقه بتوانیم به اطفای مناطق بیشتر و جلوگیری
از پیشرفت حریق کمک کنیم».محمد فرازمند سفیر ایران در
ترکیه هم در صفحه توئیتر خود در این زمینه نوشت« :مشارکت
هواپیمای ایلوشن اطفای حریق وزارت دفــاع کشورمان در
عملیات مهار آتش در جنوب ترکیه .بالگردهای اطفای حریق
وزارتدفاعنیزازدوشنبهدراینعملیاتامدادیشرکتخواهند
کرد.همسایگانیکدیگرراتنهانخواهندگذاشت».
▪تداوم آتشسوزی گسترده در جنگلهای ترکیه

▪این هواپیما در آتش جنگل های داخل کجاست؟

اما شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که این
هواپیمایی که توان حمل  40تن آب را دارد در آتش سوزی
جنگل های داخلی از جمله جنگل های زاگرس چرا به داد
محیط زیست کشور نمی رسد تا شاهد این حجم از تخریب
محیط زیست نباشیم .برای پاسخ به این سوال ،خبرنگار
روزنامه خراسان به سراغ مسئوالن مربوط رفت و یک مقام آگاه
که نمی خواست نامش فاش شود در این باره گفت « :اصوال
مرکز مدیریت اطفای هوایی کشور به وزارت دفاع واگذار
شده است ولی باید دولت آن را پشتیبانی کند و در تمامی
آتش سوزی ها پیرو درخواست رسمی از این مرز کمک رسانی
صورت می گیرد ولی بستگی به حمایت دولت در تامین اعتبار
آن دارد که متاسفانه سال هاست این بودجه تامین نشده به
همین دلیل در موارد آتش سوزی نمی توان از این هواپیماها
استفاده کرد ».این مقام آگاه در ادامه هم در خصوص دالیل
حضور ایــن هواپیما در ترکیه اف ــزود« :حضور هواپیمای
آتشنشان ایران در ترکیه به این دلیل که بحث درخواست
دولت ترکیه از جمهوری اسالمی ایران مطرح است از لحاظ
حیثیتی اهمیت دارد و همچنین اعتبار آن تامین شده است».
▪نگاه کاربران

از شش روز قبل بیش از  ۱۰۰فقره آتشسوزی در مناطق
جنگلی جنوب و غرب ترکیه رخ داده است و گسترش دست
کم  ۱۴حریق همچنان ادامه دارد .آتشنشانان برای مهار
این آتشسوزیها که اردوغان رئیس جمهور این کشور آن را
«فاجعه ملی» خوانده ،در تالش هستند و دهها روستا و هتل در
مناطقگردشگریازجملهآنتالیاتخلیهشدهاند.اینآتش۲۱
استان ترکیه از جمله آنتالیا ،آدانا ،عثمانیه ،مانیسا ،مرسین و
چندین استان دیگر را درگیر کرده و عالوه بر مقامات ترکیه و
فعاالن حوزههای توریسم ،فعاالن بخش کشاورزی و محیط
زیست را هم نگران کرده است .با این حال با اضافه شدن
هواپیمای اطفای حریق ایرانی در کنار هواپیماهای روسیه،
اوکراین و جمهوری آذربایجان در عملیات اطفا ،شرایط مقابله
با آتش ،مثبت گزارش شده است .گفته شده  5هواپیمای
آتش نشان از روسیه برای مهار این آتش سوزی به ترکیه اعزام
شده اند و ناوگان آتش نشانی هوایی ایران هم با یک فروند
هواپیما و دو بالگرد در اطفای حریق حضور دارد.

کاربران شبکه های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشان
دادند که تعدادی از این واکنش ها را در ادامه می خوانید.
* مگه از نابودی منابع ملی با اهمیت تر هم داریم که دولت
حاضر به تامین بودجه برای ناوگان آتش نشانی نبوده و باعث
شده محیط زیست این قدر مظلومانه نابود بشه.
* یعنی اون سازمانی که منتظر بوده بودجه بگیره تا هواپیما رو
بپرونه چون بودجه بهش ندادن راضی به دیدن نابودی محیط
زیست شده؟! وای از این مصیبت!
* حضور نیروهای امدادی کشورمون در کشورهای همسایه
تاثیر زیادی می تونه در ذهن مردم آن کشور داشته باشه تا نگاه
مثبت تری به کشور ما داشته باشند و هرچند این اتفاقات از نظر
دیپلماتیک نمادینه ولی باعث ایجاد تصویر خوب از ایران ما در
ذهن مردم ترکیه می شه.
*جنگل هــای تمام دنیا ،جنگل هــای کــره زمین اســت و با
اهمیت .اما چرا وقتی جنگل های زاگــرس ماه ها در آتش
مــی سوختند و همچنان در حــال سوختن هستن ،این
هواپیماهای اطفای حریق حاضر نیستن از جا بلند بشن.
* کاش بعد از مهار آتش سوزی به دنبال حقابه کشور هم که
ترکیه با احداث سد ایلیسو مانع رسیدنش به کشورمون شده
باشیم و برخالف دولت گذشته که هیچ تالش دیپلماتیکی در
این ماجرا نکرد شاهد اتفاقات خوب باشیم.

