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جنجالمجریشبکهافقومحاکمهمامورخاطیپدافند!


2.9 M views

ویدئویی با عنوان «محاکمه پاسدار پدافند که موشک را
شلیککرد»درشبکههایاجتماعیدستبهدستشدکه
با واکنش های زیادی همراه بود .این ویدئو با اشاره به این
که از این زاویه هم ببینید ،موضوع را از جنبه دیگر ماجرا
به مخاطب نشان می دهد« .بازپرس از فردی که مسئول
پدافند بوده می پرسد چرا به موشک کروزی که سامانه
پدافندی به تو اعالم کرده بود شلیک شده ،شلیک نکردی
و باعث شهادت هزار تن از مسافران فرودگاه امام (ره)
شدی؟ سرباز هم جواب می دهد که شک کردم ،احتمال
دادم یک هواپیمای مسافربری باشد ».کاربری نوشت:
«واقعا اگه یک موشک بود چه اتفاقی می افتاد؟» کاربر
دیگری نوشت« :بازهم نمیشه خطای انسانی رو در این
زمینه نادیده گرفت و باید مسببان این کار محاکمه بشن».
کاربری هم نوشت« :اطالع رسانی هنوز از سمت مسئوالن
ضعیفه ،این همه گمانه درباره حمله سایبری میشه چرا
یکی نمیاد بگه بوده یا نه».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
نماد سیستان و بلوچستان



از این زاویه هم ببینید!

چه کیس بزنین مرا جابه جا کرد؟

2.8 M views

این کودک
خود
سیستانو
بلوچستانه
تنها و
بی پناه
میان
ویرانی و سیل

شهردار بزن بهادر!
«دوره بزن در رو تموم شده اما دوره برخی شهرداران
بزن بهادر تمام نشده!» کتک کاری شهردار جوانرود از
توابع استان کرمانشاه با کارمند شهرداری ،از پرواکنش
های دیروز در فضای مجازی بود .با توجه به صحبت های
سخنگوی شورای شهر جوانرود ،ماجرا از این قرار بوده
که شهردار کارمندش را برای توضیح دادن درباره امور
اداری به دفترش فرا می خواند که به ضرب و شتم و
پرتاب اشیا به کارمند منجر می شود .کاربران هم به این
زد و خورد واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :شهرداری
که نتونه دو کالم با کارمندش از روی منطق صحبت کنه باید
بره خودش رو به روان شناس نشون بده ».کاربر دیگری
نوشت« :توی اون اتاق بین شهردار و کارمند معلوم نیست
چه اتفاقی افتاده پس زود قضاوت نکنید ».

دنیایکودکی





چقدر
دنیای
بچگی
شیرین
بود،گاهی
آرزومی
کنمکاش
وارددنیای
بزرگترها
نمیشدیم

پلیس قهرمان

2.4 M views

3.4 M views

زبان رسمی دعوا در جهان!
این روزها بعد از توئیت فارسی ترامپ بسیاری از افراد
از جمله مشاور اوباما و سلبریتی های غربی با استفاده از
گوگل ترنسلیت در حال نوشتن توئیت به زبان فارسی
هستند .همین موضوع سوژه طنزی برای کاربران فضای
مجازی شده و شوخی های زیادی با آن کرده اند .دربین این
توئیت ها واکنش مشاور اوباما در جواب توئیت ترامپ
که به فارسی نوشته شده بود ،واکنش های زیادی در پی
داشت .او به فارسی نوشته « بله هرکه از ننه اش قهر
کرده توئیت فارسی میزنه!» کاربری نوشت« :این همه
دنبال آیلتس نرید ،اونا اون ور دنیا همه فارسی بلدن».
کاربر دیگری نوشت« :این جوری که داره پیش میره تا
چند وقت دیگه زبان فارسی ،زبان بین الملل میشه .کل
دنیا باید جای انگلیسی فارسی یاد بگیرن!» کاربری هم
نوشت« :شاید زبان رسمی دنیا رو نتونیم عوض کنیم ولی
زبان رسمی دعوا در جهان االن فارسیه ،ترامپ شروع کرد
و همه آمریکایی ها هم به فارسی دارن جوابش رو میدن».



جنجال مجری شبکه افق
مجری شبکه افق سیما احتماال پرتکرارترین نام در میان
ایرانیها از روز گذشته تا امروز بوده .دلیل این اتفاق
هم بریده فیلمی است که از او در فضای مجازی منتشر
شده است .در این ویدئو،زینب ابوطالبی میگوید...« :
به برکت خونی که ریخته شد ما یک تکان جدی خوردیم
که یا باید آن حرفها را ببوسیم و کنار بگذاریم ،ببخشید
شاید توی دوربین من نباید این حرف را بزنم ولی اگر
کسی اعتقاد ندارد ،جمع کند از ایران برود .برود همان
جاهایی که همان رفاه و همان مدل زندگی را دارد و اگر
اعتقاد داریم به نظرم باید جدی به میدان بیاییم .به نظرم
امروز نشان دادیم که همه ما ایرانیان به یک مدل زندگی
سلحشورانه احتیاج داریم و آن مدل را نیاز داریم ».این
ویدئو واکنش ها و انتقادات زیادی به همراه داشت.
علی علیزاده در توئیتر درباره این ویدئو نوشت« :شاه
۱۱اسفند ۵۳گفت هر کس به حزب رستاخیز اعتقاد
نــدارد ،پاسپورت بگیرد از ایران برود۴۵ .سال بعد
مهمان شبکهای که قرار بود رسانه انقالب باشد سخن
دیکتاتورمآبانه مشابهی می زند .دردناک این که سخنش
را به نمایندگی از خون سردار عزیزی می زند که می گفت
اگر مردم را از هم جدا کنیم دیگر چه کسی می ماند».این
در حالی است که امیر حسین ثابتی مجری برنامه جهان آرا
ادعا کرده این فیلم کامل نیست و خانم ابوطالبی خودش
در شبکه افق توضیح می دهد.



2.1 M views

داغ وکیل بر زخم دانش آموزان سوخته!
«وکیلمان کاری نکرد اما بعدا رئیس آموزش و پرورش
ناحیه ۲شد!» این بخش از ادعای یکی از دانش آموزانی
که سال  1385در شهر درودزن استان فارس به علت نا
ایمن بودن چراغ نفتی در کالس درس سوختند ،بازتاب
گسترده ای در فضای مجازی داشت .چراغ عالءالدینی که
به گفته دانشآموزان پایههایش کوتاه و بلند بود و حتی
مخزن نفتش در نداشت ،باعث آتش سوزی شد و طی این
حادثه شش دختر و دو پسر در آتش سوختند و آسیبهای
جدی دیدند .اکنون  ۱۴سال از این حادثه میگذرد و
دانشآموزان دانشجو شدهاند اما سال هاست پشت
درهای بسته وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت
نشسته اند .پریسا طاهری درباره وکیلی که آموزش و
پرورش برای آن ها گرفته بود هم گفت« :کاری از پیش
نبرد ،بعدها شنیدیم که وکیل ما رئیس آموزش و پرورش
یکی از ناحیههای تهران شده».

2.1 M views

آهن ربای عظیمی به نام M.R.I
«به این دلیله که میگن تو اتاق ام آر آی ،شیء فلزی با
خودتون نبرید ».فیلمی از لحظه قرار گرفتن یک جسم
فلزی در دستگاه  M.R.Iدر فضای مجازی منتشر شده که
خطرات به همراه داشتن فلز هنگام قرار گرفتن در این
دستگاه ها را نشان می دهد .دستگاه های  M.R.Iآهن
رباهای قوی هستند که حتی اگر براده آهنی در چشم بیمار
فرو رفته باشد ،با قرارگرفتن در میدان مغناطیسی ام.آر.
آی سبب جابهجایی و آسیب جبرانناپذیر به چشم بیمار
خواهد شد .کاربری نوشت« :کاش قبل از ام آر آی به
بیمار بگن این حجم از میدان مغناطیسی چقدر روی روان
و اعصاب آدم تاثیر میذاره».

بعضیآدما
تویهرشغلی
باشنکارهایی
فراترازوظیفه
شونانجام
میدنمثل
همینسربازی
کهنصفهشب
بادیدنیک
کودککار،
کاپشنشرو
بهشدادهکه
سرمانخوره
اعتمادبه
نفسفقط
اونیکه
توروآورد
گذاشت
دم در
صافکاری!

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

امروز حدود دو ماه از روزی که طرح سهمیهبندی بنزین آغاز
شد ،میگذرد .در این مدت مشکالت مختلفی برای استفاده
کنندگانسوختبهوجودآمدهاست.یکیازمهمترینمواردی
که افراد متعددی آن را گزارش کرد ه بودند ،کم شدن بیدلیل
مقدار سهمیه سوخت پس از سوختگیری بــود .در ابتدا
صاحبان خودروها با مراجعه به جایگا ههای سوخت اعالم
میکردند که سهمیه بنزین آن ها در هر بار سوخت گیری بیش
از  ۲لیتر کم می شود .همین موضوع سبب شد تا تصور کم
فروشی جایگاه ها تقویت شود و متهم اول این موضوع جایگاه
های سوخت باشند .به تازگی هم خبری منتشر شد مبنی بر
این که سوخت با ضریب خاصی محاسبه می شود که در ادامه
درباره این دو دلیل توضیح داده ایم و راه هایی را که می توانید
مانع از کسر شدن سهمیه بنزین تان شوید ،نوشته ایم.

حتماخروجبزنید

مصرف کنندگان سوخت از همان روزهــای اول ،از کم شدن
حــدود یک تا  2لیتر سوختشان پس از هر بار استفاده خبر
میدادند .مسئوالن اجــرای طرح اعالم کردند این اتفاق به
احتمال زیاد به خاطر درست استفاده نکردن از کارت سوخت
است .به همین دلیل شرکت پخش فراوردههای نفتی از مردم
خواستکارترابدونخروجزدنبهصورتناگهانیازدستگاه
خارجنکنند.آنهااعالمکردندسامانهکارتسوختبهگونهای
برنامهریزی شده که استفاده کننده نباید در حین عملیات ،آن
را خارج کند .روش صحیح بدین صورت است که شخص بعد از
اتمام سوختگیری باید نازل را در جای خود قرار دهد تا ارتباط
سوختگیری قطع شود و بعد از آنکه پیام «لطفا کارت خود را
بردارید»رویدستگاهظاهرشد،کارترابردارد.
پیمانهرادرنظربگیرید

آفتابه خرج لحیم!

باایناوضاعی
کهجنسای
چینیداره
احتماالیکی
ازسوالهایی
کهشباول
قبرازشون
پرسیدهمیشه
دربارهجنس
محصوالتشون
باشه!

 2ایرادمطرحشدهدربارهکمشدنبنزین
کارتهایسوختپاسخهایعجیبیدارد!

ساختچین!

با گذشت زمان بیشتر ،معلوم شد رعایت در فشار دادن دکمه
خروج هم کمکی به حل مشکل نکرده است .در این میان ،یکی
از فرضیههایی که مطرح شد کمفروشی جایگاهداران سوخت
بود .اما پس از بررسیهای کارشناسی دقیقتر و فراوانی تعداد
افرادیکهمشکلکمشدنازکارتشانراداشتند،مشخصشد
اینموضوعهمدلیلاصلیمشکلنیست.شکایتهایمردمدر
اینبارهبرقراربودتااینکهدوروزپیششرکتپخشفراوردههای
نفتیاطالعیهایصادرکردوباالخرهمعماحلشد!
در اطالعیه جدیدی که صادر شد ،توضیح داده شده که در هر
بار سوختگیری پیمانههای 3.99لیتری برای هر فرد در نظر
گرفتهمیشود.بهاینمعناکهفرددرهربارسوختگیری،حتما

بایدیکیازضرایب 3.99لیترراانتخابکندوگرنهمابهالتفاوت
آنازسهمیهاشکممیشود.بهعبارتدیگر،وقتیشمامشغول
سوختگیری هستید به محض شروع عملیات ،همان ابتدا
 3.99لیترازشماکسرمیشود.حالاگرشمافقط 2لیتربنزین
بزنید و عملیات را متوقف کنید آن  1.99لیتر باقی مانده هم از
سهمیهشماکمخواهدشد.پسشمابرایاینکهسهمیهازدست
ندهید باید یکی از اعداد  11.97 ،7.98 ،3.99و  ...را برای
سوختگیریانتخابکنید.البتهدرتوضیحبیشترآمدهکهاگر
بالفاصلهکارتراداخلدستگاهقراردهیدسهمیهکمشدهبرمی
گردد و در هر صورت برای کسر نشدن سهمیه باید هنگام دیدن
پیام«کارتخودرابردارید»فوری!اقدامبه برداشتنکارتکنید.
سواالتبیپاسخمردم

حاال که این شفافسازی از طرف شرکت پخش فراوردههای
نفتی صورت گرفته ،سوال این جاست که چرا بهموقع و شفاف
از همان ابتدا درباره پیمانهها به مردم توضیح داده نشده است؟
سوالدیگراینکهحاالکهمردمعلمغیبنداشتهاندودوماهبعد
باالخره با اعتراف مسئوالن از موضوع باخبر شدهاند ،این حقی
کهازآنهاضایعشدهچطوربهآنهابرگرداندهخواهدشد؟ودر
نهایت سوال پایانی این که چرا مسئوالن مربوط طرح را طوری
اجرا نکردهاند که مابهالتفاوت سوخت به نفع مردم شود و چرا
منفعت دولت بر منفعت مردم ترجیح داده شده است و اصال چه
نیازیبهپیمانهکردنسوختاستوچراهرفردهرقدرسوخت
می زند ،از کارت سوختش کسر نمی شود و البته چراهای زیاد
دیگری هم وجود دارد که باید دید شرکت پخش فراوردههای
نفتیچهپاسخیبرایآنهادارد.

عهد نامه های دوست داشتنی
واقعیتایناستکهبعضیازرسومیکهاینروزهاخودمانرابه
آنهاپایبندمیدانیمدرشرایطاقتصادیواجتماعیامروز،دیگر
دلیلمنطقیبرایپایبندیبهآنهاوجودنداردوبهتراستتغییر
کنندیاحذفشوند.بهتازگیپویشهاوحرکتهاییدربینخود
مردمبه راهافتادهتااینرسومتغییرکنندواصالحشوند.تعدادی
ازایناقداماتدرفضایمجازیهمبااستقبالوبازخوردمثبت
زیادیهمراهشدهاست.
در یکی از این اقدامات ،اهالی روستایی به نام «ارمو» تصمیم
گرفتهاند تجمالت و هزینههای اضافی در رسم عید اموات را
کنار بگذارند .آنها در تعهدنامهای که به امضای اهالی رسیده
است ،نوشتهاند« :با توجه به وضعیت اقتصادی پیش آمده و باال
رفتن مخارج مردم ،ما امضاکنندگان متعهد میشویم امسال
در عید اموات از آوردن هر گونه خوراکی اعم از شیرینی ،میوه،
خرماو...صرفنظروفقطبهآوردنقرآن،مفاتیح،شمعوسبزی
اکتفاکنیم».
در اقدامی دیگر ،اعضای یک خاندان تعهدنامهای امضا کرده
و همه متعهد شدهاند هنگام درگذشت یکی از آشنایانشان به
خانواده او از نظر تهیه غذا فشار نیاورند .آنها با اشاره به حدیثی
ازمعصومینکهمنعمیکندآشنایانووابستگانمتوفی،درخانه
اهلمصیبتغذابخورند،تصمیمدارندرسمغذاخوردندرخانه
مصیبتدیده را ریشهکن کنند .آن ها در دو بند عهدنامهشان
نوشتهاند-1«:صاحبانمصیبتحقندارندمجالسناهاروشام
برای میت برگزار کنند -2 .امضا کنندگان عهدنامه در مجلس

شاموناهارهیچمیتیشرکتنخواهندکرد».اهالیروستاییدر
آذربایجانشرقیهمتعهدمشابهیدادهاند.
کاربری با اشاره به این اقدامات مثبت نوشت« :وقت این رسیده
که تو خیلی از رسوم خودمون تجدید نظر کنیم .رسومی که چه
در مراسم شادی و چه در مراسم عزاداری فشار اقتصادی روی
خانوادهها میارن ودلیل منطقی هم ندارن» .کاربر دیگری هم
نوشت« :خیلی از تجمالت صرفا بر مبنای حرف مردم یا چشم و
همچشمیهنوزبرقرارنکهچهبهترهکنارشونبذاریموبهجاش
کارهایخداپسندانهتریانجامبدیم».

