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تصاویر پربازدید فضای مجازی

   معمایسودشکر وبمبضدکروناییدرخودرو!




2.4 M views

درس های کهنه سرباز
«از همه کلمات این مرد عشق به وطن میباره» .بهتازگی
ویدئویی از امیر غضنفر آذرفر ،فرمانده لشکر  64ارومیه
در فضای مجازی منتشر شده که او در آن خالصانه خطاب
به سربازان از عشق به این آ بوخــاک میگوید .امیر
آذرفر خطاب به سربازان و کارکنان ارتش میگوید« :شما
سربازان مبادا فکر کنید همین دو سال را میگذرانید و
تمام میشود .شما جناب سروانها فکر نکنید همین 30
سال خدمتتان که تمام شد ،خدمت به وطن تمام میشود.
ما باید تا دم آخرمان پای این وطن بایستیم» .این سخنان
زیبای این سرباز وطن موجب ابراز احساسات زیادی شد.
کاربری نوشت« :نمیدونم از عوارض رقت قلب تو 42
سالگیه یا اثر خاک و وطن یا هر دو .کسی بگه ایران ،این
مرز و خاک ،این سرزمین .بغضم میگیره .فدای آب و خاک
و آسمان و فرزندانت وطن!»



2.8 M views

معمای سود شکر
انتشار ادعاهایی درباره سود باورنکردنی و سرشار شکر
برای واردکنندگان آن ،در شبکههای اجتماعی بازتاب
زیادی داشته است .ادعا شده که قیمت شکر در دنیا به
دلیل رکود اقتصادی  ۳۵درصد کاهش پیدا کرده و با ارز
 ۴۲۰۰تومانی میشود کیلویی  ۹۲۴تومان ،در حالی که
قیمت شکر در بازار به هشت هزار تومان رسیده است.
در ادامه هم ادعا شده اگر خودمان برویم و شکر را با
دالر آزاد ۱۶هزارتومانی بخریم ،برایمان  ۳۵۲۰تومان
تمام میشود ،در حالی که وارد کننده ارز  ۴۲۰۰تومانی
میگیرد! کاربری در این باره نوشت« :تا اون جایی که
میدونم شکرهای وارداتی ،شکر سفید نیستند و باید
توسط کارخانههای قندی به شکر سفید تبدیل بشن».
کاربر دیگری نوشت« :دولــت از سال  99برای شکر،
دالر  4200نمیده و وارد کننده باید با ارز نیمایی شکر
وارد کنه».

صف های کرونایی!

صف خرید
سیم کارت
برای وام یه
میلیونتومنی
نشون میده
که مسئوالن
قبل از تفکر به
عواقبتصمیم
هاشون اونو
اعالم
می کنن!

انتشارتصاویرزندهبهگورکردنحجمانبوهجوجههاییکروزهبازتاببسیاریداشت
علتچیست؟

قانون گذار قانون گریز



2.1 M views

آخر هفته گذشته بود که بارش شدید باران در مناطق
شهداد و گلباف کرمان باعث طغیان رودخانهها و جاری
شدن سیل شد .سیلی که مسدود شدن را ههای
ارتباطی ،آب گرفتگی معابر ،منازل مسکونی ،خسارات
به باغ ها ،تلف کردن دامها و  ...را به همراه داشت.
حاال ویدئویی از همین سیل در شبکههای مجازی
منتشر شده است که خانم مسنی در حالی که تا زانو
توی آب قرار دارد با گالیه و ناراحتی میگوید« :آواره
شدم .قناتم خوابیده .کشاورزیم از بین رفت .از
کرونا میترسیم» .کاربری در این باره نوشت« :کاش
مسئوالن بفهمن که االن دو برابر همیشه اوضاع
اسفناکه .هم وقوع سیل و هم شیوع کرونا مردم
این منطقه رو در بیپناهی و خطر قرار داده» .کاربر
دیگری هم نوشت« :مسئوالن مدام تکرار میکنن
توی خونه بمونین .حاال این مردم بیچاره توی کدوم
خونه بمونن؟»

با توجه به این که مردم برای رعایت تمهیدات بهداشتی به
منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا ممکن است محلول ها
یا اسپری های حاوی الکل را در خودرو نگهداری کنند ،الزم
است حتما در زمان توقف خودرو در زیر نور آفتاب ،بطری
یا ظرف حاوی الکل را از ماشین خارج یا شیشه ماشین
را حداقل یک سانت پایین بیاورند تا باعث تراکم گرما و
افزایش دمای داخل خودرو نشود .ویدئویی هم در این
زمینه در فضای مجازی منتشر شد که از خطرات نگهداری
مواد ضدعفونی کننده الکلی در داخل خودرو می گفت و
بازتاب زیادی داشت .کاربری نوشت« :از این بمب های
ضد کرونایی که توی آفتاب با خودتون توی ماشین حمل می
کنید غافل نشید ».کاربر دیگری نوشت« :نگهداری الکل
و مواد ضدعفونی کننده در مکانهای سربسته و محصور
همچون خودروهای در معرض آفتاب خیلی خطرناکه».





3.1 M views

رعیت نواز -ویدئوها و تصاویر عجیب و دلخراشی از دو روز پیش در فضای مجازی دست به دست می شود که زنده به
یمانراکههمانجوجههایپرسروصداییکروزهبود ،در
گورکردنبخشیازخاطراتنوستالژیکدورانکودک 
برخیمرغداریهانشانمیدهد.دریکیازاینویدئوهایهولناکافرادحاضرتعدادزیادیجوجهزندهرامانند
زبالهداخلنایلونبزرگزبالهمیریزندتاآنهاراازبینببرند.درویدئویدیگریهمباریختنجوجههاییک
روزه داخل یک گور دسته جمعی زنده به گور شدن آن ها را به تصویر کشیده است که بازتاب های زیادی را
به همراه داشت .دالیل و توجیه های متعددی درباره این تصاویر دلخراش مطرح شد ،از گرانی و نبود
نهاده دامی که جزو سیاهه همیشگی هر تحولی در صنعت مرغداری ماست تا صحبت هایی از سوء
استفاده بیمهای و....اینبحثها سویههایدیگریهمپیداکردورائفیپوردرادعاییاینتصاویررا
مشابه سیاستدولتدربارهاقتصادومردمدانست وجعفرزاده ایمنآبادینمایندهمجلسهمباانتقاد
از معاون وزیر که فقط خواستار برخورد با منتشر کنندگان این تصاویر شده بود از وزیر جهاد
کشاورزی خواست عامالن زنده به گور کردن جوجهها را به دستگاه قضا معرفی کند .به
بررسیایندالیلویافتنپاسخواقعیتریدراینبارهپرداختهایم؛ پاسخیکهبخشی
ازآنشوکهکنندهاستوبخشیهمباتوجه بهشرایطفعلیکرونایی دورازانتظارنبود.
اماکرونادراینمیانچهنقشیداردوکشورهایدیگردربارهاینجوجهها چگونهعمل
میکنند.گزارشماراکهباتوضیحاتجالبیکفعال اینصنعت همراهشدهبخوانید.
آیاواقعااینتصاویرپشتپردهایدارد؟

انواع مختلف
مسئول رو
میبینیم
کهفاصله
گذاری
اجتماعی
رو رعایت
نکردن ولی
انتظار دارن
مردم رعایت
کنن!
عشقماندگار

3.4 M views

هراسان از کرونا ،تنها در سیل

ُ
رداپیکرواندرجوجهکیشهولناک!

بمب های ضد کرونایی در خودروها!

2.9 M views

گالیه های مدیری!

دعای ویژه کرونا چند؟

بهتازگی ویدئویی از برنامه دورهمی در فضای مجازی
پربازدید شده که در آن مهران مدیری از مدیران رسانه
ملی انتقاد میکند .او میگوید بارها از مدیران خواهش
کردهام که این قدر سریالهایم را در تلویزیون تکراری
پخش نکنند اما گوش هیچکس بدهکار نیست .فیلم این
انتقادات علیه رسانه ملی که در خود رسانه ملی پخش
شده ،بازتاب زیادی داشت و موجب واکنش کاربران شد.
یکی از فعاالن رسانهای نوشت« :آقای علی عسگری ،کاش
به جای این همه خرید خارجی کمی هزینه می کردید و چهار
تا سریال خوب می ساختید تا این جوری صدای مدیری هم
در نیاد ».کاربر دیگری نوشت« :بعضی سریال ها و فیلم ها
هست که نظرسنجی ها نشون میده ،باوجود این که بارها
هم پخش شده مردم دوست دارن و باز هم می بیننش و
نظر آقای مدیری به تنهایی مطرح نیست».

چند روز پیش بود که در فضای مجازی تصاویر سایت فردی
که زیر عکسش حاج فردوسی خورده بود و برای دعا کردن
ویژه و دعای ویژه کرونا از مردم پول دریافت می کرد ،در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد و بازتاب زیادی
داشت و باعث شد این سایت روز گذشته از دسترس خارج
شود .فرارو مدعی شده که پیشتر از او درباره دریافت
پول برای دعا و مغایرت آن با رسم و رسوم دین سوال شده
و او ادعا کرده که ائمه اگر در قبال دعای خود پولی دریافت
نمیکردند برای این بوده که در روز برای سه تا چهار نفر دعا
میخواندند .اما من ،چون مجبور هستم برای تعداد کثیری
دعا کنم ،میتوانم در قبال دعا ،پول دریافت کنم! کاربری
نوشت « :قول میدم اگه به جای پول دادن برای دعا کردن
به حاجی فردوسی به یک مستمند واقعی پول بدید دعاش
کارسازتره».

خانمباتنگی
نفسمراجعهو
موقعبرگشت
یهماسک
دریافتکرد،
ولیماسکوداد
بههمسرش
وگفتمن
مریضم،نمی
خواماون
مریضشه

بهانه یادلیلیهمیشگی؟!

آقامیریرویخطقرمز
ای

الیوه

یهمرد84
سالهچینیهر
روز نامههاش
روم 
یدادهبه
نگهبانخانه
سالمندان
کهبدهبه
حا
همسرش ال
بعداز ۷۰روز
همودیدن

یعنی عشق
به دیده شدن
این قدر زیاد
شده که حسن
آقامیری بعد از
جنجال الیوش
با احالم حاال
اومده با حسین
تهی خواننده
الیو رفته!

جوجهکشیبرایخسارتگرفتنازبیمه؟!

داس
تانعاشقی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.
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یکیازاولیندالیلی کهدرشرحویدئوهایدلخراشزندهبهگور
کردن جوجه های یک روزه مطرح شد ،نبود دان و نهاده های
دامیبود.بعدازبازتاباینویدئوهابهگزارشفرارورئیسانجمن
تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور با تاکید براین که خسارت
وارد شده به تولیدکنندگان ماهانه بیش از  1.2میلیارد تومان
است،گفت«:علتاصلیمعدومسازیجوجهیکروزهمربوطبه
کمبودنهادههای طیورسویاوذرتاست».دلیلی کهبهنظرمی
رسد بهانه قانع کننده ای برای این اقدام نبود که دل بسیاری از
مردمراآزرد.چراکهاینشرایطدربارهدانونهادههایدامیچیز
جدیدینبودهونسبتاهموارهوجودداشتهاست.پسچرااکنون
این تصاویر منتشر می شود؟ آیا انتشار آن پشت پرده ای دارد و
برخیمرغدارانبرایتامینایننهادههاوحلمشکالتاحتمالی
اداریدرسرراهترخیصاینمحمولههااینکاراکردهاند؟

ﮐﺘﺎﺏ

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

ﻟﻮﮔﻮ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

دراینمیانفرضدیگریهممطرحشد.اسکاننیوزازقولیکی
از مطلعان چرایی زنده به گور کردن جوجه های یک روزه نوشته
است« :توفیقی حاصل شد تا مدتی با یکی از دوستان مرغدار به
صورت مشارکتی در پرورش مرغ گوشتی مشغول شوم .با توجه
به هر ۴۵روز نیاز به جوجه یک روزه همیشه هنگام خرید جوجه
مشکل داشتیم چون مراکز فروش جوجه همیشه تولیدات را
بیمه می کردند ،به علت این که قیمت جوجه پایین نیاید .در
زمانیجوجهیکروزهحدود ۴۰۰تومانشدمابههمراهچندنفر
راضی به پرداخت ۷۰۰تومان شدیم و قسمتی از تولید آن روز را
میخواستیم اما ندادند و در مقابل نگاه دکتر دام پزشکی جوجه
ها را معدوم کردند! بعد متوجه شدم راضی به قیمت پایین دادن
نیستندچهبرسدکهرایگانبدهندچونخیلیبیشترازپولقیمت
روزبازارراازبیمهمیگیرند!وهمباعثکمبودجوجهبرایکمبود
عرضهمیشوند!اینمیتوانددلیلمنطقیتریبرایاقداماخیر
معدومکردنجوجههاییکروزهباشد».
با نگاهی به جدول قیمت بیمه طیور در سایت بیمه کشاورزی
می شود دید که هزینه بیمه هر جوجه یک روزه  75تومان است
که بخشی از آن را دولت تامین می کند و خسارتی که مرغدار به
ازایهرجوجهازبیمهمیگیرد 1210،توماناست.البتهجبران
خسارت توسط بیمه ملزم به تایید تلف شدن جوجه ها توسط
کارشناسبیمهاست.
البته یکی از مرغداران در گفت و گو با خبرنگار ما این موضوع را
تکذیب کرد و گفت«:هنوز بیمه خسارت های سال های قبل را
همپرداختنکردهاست».
جنایتبرایافزایشقیمتمرغ؟

ربیعی مدیرعامل مرغ مادر این مسئله را به مبانی علم اقتصاد
یعنیهمانچرخهعرضهوتقاضامرتبطمیداند.اودرگفتوگو
بامشرقدرخصوصمعدومسازیجوجههاگفتهاست«:بهدلیل
کاهشقیمتجوجهیکروزهونبودتعادلعرضهوتقاضا،بخشی
از جوجه های تولیدی را حذف میکنند تا بتوانند قیمت جوجه
را به قیمت واقعی برسانند و ضرر و زیانی را که میدهند ،جبران

کنند».اما دراینمیانباید ردپایکرونا راجدیگرفت،چراکه
پس از کرونا مصرف گوشت مرغ به دلیل تعطیلی رستوران ها و
مجالس عروسی و عزا و ...به شدت کاهش یافته و مرغداران به
ایندلیلناعادالنهامانزدیکبهواقعیتدستبهچنیناقدامغم
انگیزیزدهاند؟اما برخیهماینسوالرامطرحکردندکه چرابه
جایزندهبهگورکردن،آنهارادرطبیعترهانکردندتادرچرخه
طبیعتحذفشوند؟
کروناعلتاصلیکشتاربیرحمانه!

برای این که ملموس تر از دالیل کشتار جوجه ها مطلع شویم،
با یکی از مرغداران مطرح خراسان جنوبی تماس گرفتیم .این
مرغداریکیازاصلیتریندالیلکشتارجوجههاراکرونادانست.
علی دباغی گفت« :کرونا باعث شد هم صادرات و هم مصرف
داخلی بهدلیلتعطیلشدنرستورانهاومراسمبهحداقلبرسد
و بالطبع قیمت مرغ هم کاهش پیدا کند و با این روند مرغداران
حاضربهجوجهریزینیستند».ازاوپرسیدیمکهچراجوجههارا
قبل از تولد و در تخم مرغ ها معدوم نمی کنند که پاسخ داد« :این
اتفاق می افتد اما در برخی اوقات قابل کنترل نیست .شما تخم
مرغهارابهامیدفروشجوجهدردستگاههاقرارمیدهیدامابه
طورمثالاز30هزارتخممرغیکهقراراستجوجهشود،تنها15
هزار فروش می رود و نمی توانید در میانه راه دستگاه را خاموش
کنید چون تمام تخم مرغ ها نابود می شود ».علی دباغی درباره
اینکهچراجوجههاییکروزهرادرطبیعترهایابه مردمواگذار
نمیکنندیابهعنوانخوراکداماستفادهنمیشوند،گفت«:این
اتفاقمیتواندخساراتدیگریبهدنبالداشتهباشدبهایندلیل
کهاینجوجههاازنظرژنتیکیتغییریافتههستندوواکسینهنشده
اندکهرهاسازیآنهاقبلازواکسینهشدندرطبیعتمیتواند
ضربه های سنگین تری به دام و طیور وارد کند ».این مرغدار هم
درپایانازکمبودوگرانینهادههایسویاوذرتگالیهداشت.
تجربهکشورهایدیگر

با یک جست وجوی ساده در اینترنت هم می توان فهمید که
روزانهصدهاهزارجوجهنردرکشورهایمختلفجهانکشتهمی
شوندچوننمیتوانندتخمبگذارند.ویدئوهایآزاردهندهایاز
زنده چرخ کردن ،در کیسه خفه کردن ،با گاز خفه کردن ،شوک
الکتریکیوقطعنخاعجوجههاییکروزهدرخارجازکشوربرای
ازبینبردنآنهاوجودداردکهبسیاردلخراشوهولناکاست.
اتفاقیکهبارهاصدایفعاالنحقوقحیواناترادرآوردهاست.

