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دزدی در روز روشن و موش در کالباس!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

عوارض
سنگین
ورود و
خروج بین
خوزستان و
لرستان!



3.4 M views

این دزدی در روز روشن نیست؟!
صحبت های «علیاصغر انتظارخیر» ،مسئول پروژه
گیتهای مکانیزه در اولین روزهای شروع لیگ ،بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت« .انتظار خیر» در
توجیه سرگردانی هوادارانی که بهرغم پرداخت پول،
موفق به دریافت بلیت نشده بودند ،گفت« :دوستان آن
قدر مجانی به ورزشگاه آمدهاند که اگر دو بار هم پول کم
شود ایرادی نــدارد ».کاربران به این واکنش مسئول
پروژه گیت های مکانیزه واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :ما که برای گرفتن  10هزار تومنمون نه وقتش
رو داریم نه حوصله ،کاش مدعی العموم بیاد یه کاری کنه
چون قطره قطره جمع گردد وانگهی می زنن فرار می کنن».
کاربری هم نوشت« :این دیگه مصداق بارز دزدی توی روز
روشنه! جالبه که خجالتم نمی کشه و بیان می کنه».



کی موشا رو ریخته تو کالباسا!

کیبود
میخواست
ساحلماروبا
سا
حلکشورای
دیگهمقایسه
کنه؟ بیااین
ع
کسخودش
ه
م
ه
چ
یمیگه!

یادگاری
نوشتنروی
درخت!

2.4 M views
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فرانسویها
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خبرنگار جنجالی خبرساز شد

3.1 M views

راهکار چیست؟
ویدئویی از سومین شهر گردشگر پذیر کشور در فضای
مجازی منتشر شد که حاکی از وضعیت اسفبار مسافران
در این شهر بود .مسافران در کنار پارک ها اتراق کرده
و در فواصل نزدیک به هم در پیاده روها خوابیده بودند
که منظره زشتی را برای شهر رشت رقم زده بود .کاربران
زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«نبود اقامتگاه های ارزون توی شهرهای بزرگ و گردشگر
پذیر باعث میشه از این دست عکس ها و فیلم ها رو زیاد
ببینیم ».کاربر دیگری نوشت« :واقعا هیچ سازمانی برای
سامان دهی این مسافرا وظیفه ای نداره؟ اصال با این
وضعیت که سالمتشون در خطره!» کاربری هم نوشت« :باز
خوبه مردم با این همه گرونی میرن سفر!»





2.9 M views

2.1 M views

این دختر چند سال دارد؟
باورش سخت و دردناک است ولی جایی در همین مرز و بوم
میتوان پیدا کرد که در آن آدمها هیچ سوادی ندارند و
سن خودشان و فرزندانشان را هم نمیدانند .بهتازگی
فیلمی از منطقهای در استان سیستان و بلوچستان
در فضای مجازی پخش شده است که نشان میدهد
خانوادههایی در خانههای ساده و کپر زندگی میکنند و به
دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی ،بچههای خودشان را به
مدرسه هم نمیتوانند بفرستند .این ویدئو باعث واکنش
کاربران بسیاری شده است .کاربری نوشت« :باور کردنی
نیست .این فیلم مال االن باشه و حس می کنی مال چند
ده سال پیشه! باید امکانات بیشتری برای زندگیشون
فراهم بشه».

ن  3ساله

پیراه

تن ملیچ

استقالل
دید

بازیکن ج

اگه فکر کردین
نخواسته خرج
باس کنه ،اشتباه
ل
کردین احتماال
خرافاتیه و این
لباس شانسشه!

کا
رتنخ
خاصن وابید
ی
گ
ه
ب
را
یس
محلیه ت،هرکجا یمحله
م
ع
مب
ت
ر
ا
ا
یاوناهس دباشه
ت!

تصاویرمنتشرشدهازاطفایحریقجنگلهایارسبارانتوسط
بیلها ،بر داغ دل افکارعمومی میدمد .آن ها میپرسند چرا
ارزشمندترین لکههای سبز کشور باید با بیل خاموش شود؟
آنهامعترضندکهچراتجهیزاتاطفایحریقدرکشورمافقط
شامل بیل ،آتش کوب ،دبه آب و شاخههای درختان میشود.
این اعتراض ها به نماز جمعه این هفته تبریز هم رسید و امام
جمعه تبریز با ابراز تاسف از این که نزدیک به  ۳۰۰هکتار از
جنگلهای بکر دنیا در آتش سوخت در خطبه های نماز جمعه
تبریز گفت« :اگر چنان چه اختالفی در مدیریت بحران است یا
جنگلداریوآبخیزداریاختالفیبادیگرسازمانهادارند،در
این میان مردم چه گناهی دارند و محیط زیست چرا باید نابود
شود ».آل هاشم از نبود امکانات الزم برای مهار آتش در استان
انتقاد کرد و ادامه داد« :چرا باید چند ۱۰۰میلیون برای هزینه
کرد به این حوزه وجود نداشته باشد و مسئوالن لنگ آن باشند،
ایکاشبهمااعالممیکردندتابه خیرانتبریزیمیگفتیمپول
آن آبپاشها را تامین کنند».اما واقعا داستان این اختالفات که
امام جمعه از آن گفت ،چیست و سرنوشت پایگاه اطفای حریق
سازمانجنگلهاوخریدهواپیماتوسطسازمانحفاظتمحیط
زیستدردورههایگذشتهچهشد؟
▪سرنوشتپایگاهاطفایحریقسازمانجنگلهاچهشد

ماجرا به خصوصیسازی عجیب و اشتباهی بر می گردد
که حد فاصل سال  88تا  91اتفاق افتاده است و در نهایت
کار به جایی رسیده که وزارت کشاورزی و سازمان جنگلها
بالگرد مالکیتی برای مهار آتشسوزیها ندارد .در سالهای
 ٨٨تا  ۹۱تعداد ۱۳۵فروند هواپیمای وزارت کشاورزی به
بخش خصوصی فروخته شد؛ چرا که در دولت قبل(دولت
احمدی نژاد ) این ادوات زمینگیر شده و بدون مجوز پرواز
در گوشه فرودگاه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه خوابیده
بودند .این شرکت هواپیمایی با ٣٥فروند هواپیمای لهستانی
و  ١٠٠فروند هواپیمای اجارهای ترک و بلغاری به بدنه وزارت
جهادکشاورزیمتصلبود.شهرونددراینگزارشمدعیشده
استکهدردولتاحمدینژاد،شرکتهواپیماییخدماتویژه
سرانجامدرسال ٩١ودرجریانمزایدهایباقیمت٣٣میلیارد
تومان به شهرداری قزوین واگذار شد تا در ناوگان آتشنشان
طبیعتایرانبامقاصدتفریحیمورداستفادهقراربگیرد!
▪ارسبارانقربانیبدهی 30میلیاردی!

وضعیت آدمای نایس در واشنگتن دی سی!
«ساعت یازده شب است از مترو ،اومدم بیرون ،این
جا درواشنگتن دی سی ،هر  ۵۰متر در مسیرم یک بی
خانمان دراز کشیده روی زمین یا در ایستگاه اتوبوس
بساط کرده ».این توئیت زیر تصویری بود که در آن یک بی
خانمان را می بینیم که در شهر واشنگتن دی سی زندگی
می کند .خیلی از کاربران معتقدند که غرب و آمریکا هم
با اختالف طبقاتی سنگینی همراه است .کاربری نوشت:
«آمریکا و غرب برای جذب سرمایه گذار و گردشگر و
همین طور پیدا کردن وجهه بین المللی ،کشورشان را
روتوش شده به دنیا معرفی می کنن این در حالیه که بدون
روتوش اگه ببینین نژاد پرستی ،اختالف طبقاتی و فساد
بیداد می کنه ».کاربر دیگری نوشت« :مگه میشه مهد
تکنولوژی اقتصاد برتر دنیا قدرت اول نظامی دنیا یکی
از کشور های آزاد دنیا بی خانمان داشته باشه آخه آدمای
اون جا همه نایسن!»

چرا خاموش کردن آتش سوزی جنگل های ارسباران با تاخیر
آغاز شد و ماجرای نبود هواپیماهای اطفای حریق چیست؟

دپوی زبال هها در ک
نار ساحل محمودآباد



یکی از خبرهایی که روز گذشته در توئیتر بسیار بازتاب
داشت و توئیت های زیادی هم درباره آن زده شد ،مربوط
به ماجرای پناهندگی دبیر سیاسی خبرگزاری موج بود.
با توجه به توئیت ها به نظر می رسد امیرتوحید فاضل،
بعد از همراهی با تیم خبری وزیر امورخارجه در سوئد از
تیم خبری جدا شده و درخواست پناهندگی داده است.
او خودش در توئیتی بدون تکذیب صریح این موضوع
نوشت« :هر کسی حق دارد برای زندگی خود تصمیم
بگیرد .هیچ کس از آینده خبر ندارد .تنها کوته مغزانند
که بدون اطالع حرف می زنند» بعد از این توئیت بود که
کاربران زیادی به آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«شما صرفا برای زندگی خودتان تصمیم نگرفتید .می
دانید برای تیم همراه آقای ظریف و خود وزارت خارجه چه
زحماتی ایجاد کردید؟ می دانید کار شما زمینه ساز و بهانه
چه محدودیت های جدیدی برای کار خبرنگاران در وزارت
خارجهخواهدشد؟»کاربردیگرینوشت«:کریمیقدوسی
روز اول مرداد لیست کذایی دوتابعیتیها را برای انتشار
به خبرنگار مورد اعتمادش که دبیر سیاسی خبرگزاری
اصولگرای «موج» بود ،داد .درست روز آخر همان ماه
همان خبرنگار در جریان سفر ظریف به سوئد ،پناهنده
این کشور شد».

در آتش تمصیمات  2دولت!

اینادار
مسی نکرایه
رروم
یاعوار یگیرن
ضراهرو!

2.8 M views

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که از وجود یک
موش داخل کالباس خبر می داد و با واکنش های زیادی
همراه بود .گفته شده است در این خصوص پرونده ای در
دادسرای ویژه بهداشت و سالمت تشکیل شده است و
مسئوالن برند این کالباس باید پاسخ گو باشند .این ویدئو
که به سرعت در گروه های خانوادگی دست به دست می
چرخید خیلی زود به یکی از فراگیرترین ویدئوهای شبکه
های اجتماعی تبدیل شد .کاربری نوشت« :آدم نمی دونه
باید به وزارت بهداشت شکایت کنه بابت این فاجعه یا به
کالنتری بابت حیوان آزاری؟!» کاربر دیگری به طنز نوشت:
«با گربه که می گین کالباس درست نکنن با این گرونی با
گوشت و مرغ هم که نمیشه مجبورن می فهمی مجبور!»
کاربری هم نوشت« :وقتی فضله حیوونا رو تو گندم می
ریزن چرا خود حیوونا رو توی کالباسا نریزن»

ارســــــــــباران

ازمناطق
لوکس نشین
تهران

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

بعدازاینخصوصیسازیعجیب برایاطفایحریقجنگلها
تفاهمنامهایمیانچنددستگاهامضاشد.دربوروکراسیحاکم
برکشورمعموالتارایزنیهاونامهنگاریهابرایاجارهبالگردها
انجام می شد بخشی از جنگل می سوخت چون آتش چیزی از
بوروکراسی نمی داند و معطل تصمیم مسئوالن نمی ماند .تا
این که تفاهم نامه ای بین وزارت دفاع ،سازمان مدیریت بحران
و جهاد کشاورزی تنظیم می شود که براساس آن دولت باید
بودجهایرابرایاجارهبالگردازدستگاههاییچونهاللاحمر
یانهادنظامیاختصاصدهدامابهگفتهفرماندهیگانحفاظت
جنگل ها در طول سه سال گذشته این اعتبار و بدهی پرداخت
نشده است .به همین دلیل دستگاه های مربوط پشت جنگل
ها را خالی کردند و با توجه به بدهی  30میلیاردی دولت به آن
ها ،آن ها حاضر نشدند امسال قرارداد ببندند .به گزارش ایران

عباسنژادمیگوید«:جنگلمالسازمانجنگلهانیستیک
ثروتوداراییملیاست،بایداینبودجهتوسطدولتپرداخت
شود ».رئیس سازمان جنگلها بههمراه عباسنژاد ،اعتراض
خود را به کمیسیون اصل  90و کمیسیون بودجه بهارستان
بردهاند.شکایترابهرئیسسازمانبرنامهوبودجهکشاندهاند.
جای تاسفداردکهفرماندهیگانحفاظتجنگلهامیگوید:
«یک دستگاه دولتی در منطقه بالگرد داشت اما حاضر نشد در
عملیاتاطفایحریقشرکتکند».اوازتالشچهارروزهبرای
کشاندن یکبالگردبهسمتجنگلهایارسبارانگفت.
شنشانیهواییکجاست؟
▪سامانهآت 

سال گذشته عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط
شنشانیهواییتحتفشارکشوردرشاهین
زیست  ازسامانهآت 
شهراصفهان رونماییکردهبود.طبقگفتهسورناستاریمعاون
علمیوفناوریرئیسجمهوریاینسامانهبرایدیگرهواپیماها
نیزبهراحتیقابلنصببودهکهقدرتتخلیه ۱۸تنآبدرمدت
 ۵ثانیه روی مساحت تعیین شده در فاصله  ۱۰۰متری را دارد
کهمتاسفانهامسالودرآتشسوزیهایخوزستانوارسباران
خبریازآننبود!
▪آثارسوءاستفادهازبیلوآتشکوب

بــرای اطفای حریق آن قــدر بیل به کمر زمین بکوبند که آه
کارشناسانجنگلومنابعطبیعیبلندشود.کارشناسانبارها
هشدار دادهاند که کوبیدن بیل به تن جنگل باعث میشود تا
زمینزایشخود راازدستدهدوعقیمشود.
▪وضعیتفعلیارسباران

بعد از صحبت های امام جمعه تبریز سه فروند بالگرد به منطقه
اعــزام شد و امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیــر دفــاع بــرای بسیج
امکاناتنیروهایمسلحبرایاطفایحریقجنگلهایارسباران
دستوراتالزمراداد.وزیردفاعهمچنین طیدستوریخواستار
همکاریوبسیجنیروهایسپاه،ارتشومرزبانیباهمهامکانات
برای اطفای حریق جنگلهای منطقه ارسباران شد .حاتمی
طی دستوری ازمعاونت مهندسیوزارت دفاع و مرکز کنترل
و پشتیبانی اطفای حریق هوایی کشور خواست با هماهنگی
یگانهای پروازی هالل احمر و هوانیروز ،سه فروند بالگرد به
منطقه اعزام کنند که دو فروند برای جابهجایی و هلیبرد نیرو
و یک فروند بالگرد آبپــاش با بسکت  ۴۰۰۰لیتری آب در
منطقهآتشسوزیمورداستفادهقرارگرفت.
▪آرزویی که خاکستر شد؟

ارسباران ،صرف نظر از جاذبههای شکارگاهی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به دلیل وجــود گونههای گیاهی و
جانوری کمیاب ،چشماندازهای بکر و وسیع ،گنجینه
منحصر به فردی از منابع محیط زیستی را در جغرافیای
شمالغربی کشور ایجاد کرده است .همچنین به گزارش
ایسنا ،در شرایطی که یونسکو  ۱۴تیر امسال بر جهانی
شدن جنگلهای هیرکانی در ایران ُمهر تایید زد اکنون
مشخص نیست این آتشسوزی تا چه حد امتیازاتی را که
میتوانستند جهانی شدن این محوطه طبیعی را نهایی
کنند ،خاکستر میکند!

