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سرقتبادگیرهایایرانیوکفخوابیاتوبوسی!


«تدبیر» زیرابران!

آخرینجلسههیئتدولتزیربارانناگهانیتمام



شدوحاشیههاییبههمراهداشت

3.9 M views

ماجرایجنجالیازدواجکودکانکازرونی
در روزهای اخیر تصویری از آزمایشهای پیش از ازدواج
دو کودک دههنودی توجه افراد زیادی را در شبکههای
مجازی جلب کــرد .برگهها نشان م ـیداد که معصومه
هفتساله قرار است عروس دامادی شش ساله شود
و همین باعث جنجالی در شبکه های اجتماعی شد .اما
به گفته روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی فارس به
روزنامه هفت صبح« :بحث ازدواج آن ها شایعه بود.
خانواده آن ها میخواستند آن دو را با هم نامزد کنند ولی
بهخاطر این که در خانوادهشان چند نفر تاالسمی داشتند با
خودشان میگویند خوب است اول آن ها را یک آزمایشگاه
ببریم .ولی فردی شیطنت کرده و عکس آن ها را به عنوان
متقاضی ازدواج در شبکههای مجازی منتشر کرده است».
البته رئیس مرکز بهداشت هم گفته« :ما نمیدانیم آن ها
قرار است بعدا با هم ازدواج کنند یا نه .ولی حتی اگر هم
میخواستند این کار را بکنند ،دیگر نمیتوانند ،چراکه
دو فرد مبتال به تاالسمی نمیتوانند با هم ازدواج کنند».



3.1 M views

سالصف!
در روزهای پایان سال ،معموال گزارشی از عملکرد نهادهای
مختلف منتشر می شود به همین دلیل برخی از سایت ها
عملکرد دولت را در عرصه های مختلف بررسی کرده اند اما
در این میان گزارش تسنیم درباره کاالهایی که در دولت
روحانی صفی شده اند بازتاب بیشتری داشت .در این
گزارش درباره صف های تولیدی دولت آمده است« :صف
سبد کاال سال ،92صف گوشت بهمن ،97صف بنزین آبان
 ،98صف ماسک اسفند  ،98صف کد بورسی فروردین و
اردیبهشت  ،99صف برنج اردیبهشت  ،99صف روغن از
آبان  99تا کنون و صف مرغ در ماه های اخیر ».کاربران به
این گزارش واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :کاش
صف فروش سهام رو هم می نوشتی که مردم رو بد بخت
کرد ».کاربر دیگری نوشت« :صف هایی که بعضی هاشون
مثل صف بنزین و سبد کاال کشته هم داشتند».



2.8 M views

ناجی 250نفر از پای دار
روز گذشته تصویری از مردی که توانسته تا کنون 250
نفر را از پای چوبه دار نجات دهد و از اولیای دم رضایت
بگیرد ،در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و
تحسین کاربران را در پی داشت .البته پیش از این هم
ایرنا درباره عباس عربی از کرمانشاه که بسیاری را از چوبه
دار نجات داده و باعث صلح در شش هزار نزاع طايفهای
و خانوادگی شده ،گزارشی منتشر کرده بود .با این حال
کاربران به آن واکنش زیادی نشان دادند .کاربری نوشت:
«یک صدم همت حا ج عباس را داشتیم دنیا گلستان
میشد ».کاربر دیگری نوشت« :اگر دنیای ما حساب و کتاب
داشت ،باید نوبل صلح را به حاج عباس عربی از كرمانشاه
میدادند ».کاربری هم نوشت« :تا دلت بخواد از این بزرگ
مردها در کشورمون هست فقط کافیه معرفی بشن».



3.4 M views

بادگیرهایایرانیهمبهسرقتمیرود؟
در روزهای گذشته تصویری از بازار المدینه جمیرای دبی
امارات در فضای مجازی منتشر شد که در آن تا چشم کار
میکرد ،بادگیر ایرانی دیده می شد .بادگیرهایی که مهد
آن ها یزد است اما این روزها دیگران استفاده بیشتری از
آن می برند و به دنبال ثبت جهانی آن به نام خود هستند.
جهانی بادگیرِ ایران
مدعیان سرسخت ثبت
امارات یکی از
ِ
ِ
به نام خود است و تمام تالش خود را برای ثبت بادگیر به
نام امارات به کار بسته است .این در حالی است که نه
تنها معماری ما بلکه مشاهیر و مفاخر ما همچون ابوعلی
سینا ،فارابی و  ...هم توسط همسایه ها به سرقت رفته
است .کاربری نوشت« :فکر می کردیم میراث فرهنگی
وزارتخونه بشه شاید اتفاق های بهتری برای حفظ میراث
ملموس و غیر ملموس کشور بیفته ولی زهی خیال باطل!»



2.1 M views

مشکالتاینترنتماهوارهایدرراهایران
بعد از توییت ایالن ماسک در جواب کاربری که پرسیده
بود «ایرانیها هم میتونن از اینترنت ماهوار های
استارلینک استفاده کنن؟» صحبت ها درباره اینترنت
ماهواره ای بیشتر شد .البته پیش از این در این باره
گزارشی نوشته ایم اما با این حال خیلی کوتاه در این
مطلب به موضوع اینترنت ماهواره ای پرداختیم .اولین
نکته ای که باید به آن اشاره کنیم برخالف آن چه تصور
می شود ،هزینه باالی این اینترنت است .گفته می شود
دیش الزم برای دریافت اینترنت  499دالر است و
اشتراک ماهانه آن هم  99دالر هزینه دارد ،این یعنی
با دالر  24هزار تومانی باید  12میلیون برای تهیه دیش
و ساالنه هم  30میلیون تومان برای اشتراک پرداخت
کنید .اما جدا از هزینه باالی اشتراک ،م وضوع انتقال
پول اشتراک هم با توجه به تحریم ها مطرح می شود که
الزمه حذف این محدودیت گرفتن مجوز توسط شرکت
ارائه دهنده و ایجاد دفتر در ایران است.

2.4 M views

کفخوابیاتوبوسیمسافراننوروزی
در آستانه سال نو در حالی که مسئوالن وزارت بهداشت از
مردم تقاضا می کنند به سفر نروند ،گزارشی منتشر شد
که حکایت از تقاضای باالی خرید بلیت سفرهای نوروزی
داشت تا جایی که ادعا شده برخی برای کف اتوبوس
خوابیدن هم پول می دهند .در این گزارش آمده نظارتی
بر اتوبوس های مسافرتی نیست و آن ها نه تنها پروتکل
ها را رعایت نمی کنند که بیش از ظرفیت هم مسافر
سوار می کنند .کاربری نوشت« :با این وضعیتی که توی
گزارش اومده باید از االن دعا کنیم خدا بعد از عید رو به
خیر بگذرونه ».کاربر دیگری نوشت« :حق بدین کارگری
که تهران کار می کرده و حاال می خواد بره شهرش چاره
ای نداره و می خواد تعطیالت رو کنار خانواده اش باشه».

آخرین جلسه هیئت دولت در سال 99در حالی در محیط باز
برگزار شد که باران ناگهانی حاشیه هایی را برای آن به وجود
آورد.بارانیکهنشانداد هیچفکروتدبیریبرایمواجهشدن
باآنوضعیتمثالداشتنچترو...اندیشیدهنشدهبود.بااین
حال تصاویر بامزه زیادی از این جلسه منتشر شد که بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت و شوخی های زیادی با
آنشدهبودامادریکیازاینتصاویرجنسپارچهقبایرئیس
جمهور هم مشخص شد که با واکنش هایی همراه بود .امروز
ضمنمرورخاطرهایدرخصوصجلسهایبارانیدرآلمان،از
واکنشهایمردمنوشتهایم.
▪تدبیریبرایباران
یکی از دوستان نقل می کرد برای بازدید از نمایشگاه چاپ
به آلمان رفته بود .او می گفت در آلمان همه چیز برنامه ریزی
شدهومنظمبودوبرایاتفاقهایپیشبینینشدههمتدبیری
اندیشیدهبودند.البتهبرایآلمانیکههمهآنهارابهنظممی
شناسند این روند قابل پیش بینی هم هست .این دوست
تعریفمیکردآلمانیهاآنهارابااتوبوسبهسالننمایشگاه
رساندند تا از نمایشگاه بازدید کنند .فاصله میان محل نگه
داشتن اتوبوس تا سالن نمایشگاه حدود 200متر بود که آن
ها باید پیاده طی می کردند اما هنگام پیاده شدن از اتوبوس
درست زمانی که قرار بود 200متر پیاده روی را شروع کنند،
ناگهان باران شروع به باریدن کرد .در همین لحظه بود که از
انتهای اتوبوس به تعداد مسافرهای آن چتر خارج شد و در
اختیاربازدیدکنندگانقرارگرفتودرابتدایسالنهمفردی
آنهاراتحویلگرفت.بعدازاتفاقیکهدیروزدرجلسههیئت
دولتافتاداینخاطرهدوبارهدرذهنمزندهشدوتعجبکردم
کهچرانهادریاستجمهوریبرایاینمواقعتدبیرینداشت
هرچندممکناستکمیسختگیرانهبهنظربرسد.
▪واکنشهابهسخنرانیبارانی
به محض انتشار تصاویر جلسه بارانی هیئت دولت ،کاربران
شوخیهایشانراباتصاویرشروعکردند.
* من موندم یک نفر نبود توی نهاد ریاست جمهوری قبل از
هماهنگیاینجلسهآبوهواروازتویگوگلسرچکنه؟!
* ان شاء ا ...این بارون باعث بشه نحسی از کشور بره و شاهد
برکتدرکشورباشیم.
*اگــه یکی از ایــن وزرا در ایــن دوره کاندیدای ریاست
جمهوری بشه توی مناظره ها خواهد گفت :مردم یادتان
هست زیر باران در جلسه حضور داشتین!
*زیر بارون دیدمت تو خیابون دیدمت /چه عجب راه افتادی
تو جمع مردم دیدمت!
*نگه داشتن کهنسال ها زیر بارون عین بی تدبیریه!
*روحیه جوان هیئت دولت باعث شداونا امروز توی بارون
بمونن تا آب بازی کنن!
▪ماجرای قبای ایتالیایی

در حاشیه همین جلسه
باد به کمک تصویر بردار
آمده بود تا بتواند مارک
پارچه قبای رئیس جمهور
را شکار کند .روی پارچه
نوشته شده بود »MADE IN ITALY« :و همین ایتالیایی
بــودن پارچه قبایی که رئیس جمهور به تن دارد واکنش
هایی را در پی داشت .کاربری نوشت« :می گم یه وقت زشت
نباشه شرکتای نخریسی تو کشور خودمون ورشکست
شدن رئیس جمهور قبای ایتالیایی داره!» کاربر دیگری
نوشت« :امان از این باد بی موقع که هر جا باشه آبروی آدم
رو می بره!»کاربری هم نوشت  «:حجم زیادی از پارچه لباس
روحانیون مثل چادر وارداتی است .اینقدر گیر ندید».

چهره های جنجایل سال کروانیی

درسالیکهگذشتبرخیصحبتهایاعملکردچهرههایسیاسیجنجالیشد،اینجنجالهاچهبود؟
خبسال 99همباتمامسختیها،گرانیها،صفهاو...البتهدرکناربرخیخوشحالیهاواتفاقهایخوبباالخرهبهپایانرسید
و امیدواریم در سال پیش رو شاهد اتفاقاتی خوب برای مردم کشور باشیم .با این حال در سالی که گذشت عملکرد ،صحبت ها و
 ...برخی سیاستمداران باعث شد برخی از سیاسیون ،چهره جنجالی داشته باشند .در میان این جنجال ها از کتک کاری و رد
اعتبارنامهداریمتاغسالابرسرمایهداروباالوپایینکردنقیمتدالر.اگرمیخواهیدباجنجالهاییکهچهرههایسیاسیدر
سالگذشتهبهوجودآوردندبیشترآشناشوید،باماهمراهباشید.

سعیدنمکی قهروآشتی

علیاصغرعنابستانی سربازسیلیخورده

کادر درمان قطعا در سالی که گذشت جزو ایثارگرانی بودند که
برای سالمت مردم جانشان را در طبق اخالص گذاشتند .با
این حال وزیر بهداشت یکی از چهره های خبرساز این فهرست
است که به تازگی هم التماس کرد تا مردم از سفرهای نوروزی
خــودداری کنند .البته او اوایــل اسفند هم در آیین ره پویش
سالمت در دانشگاه علوم پزشکی تهران در اعتراض به نادیده
گرفتن توصیه های وزارت بهداشت در خصوص سفر نکردن و
رعایت پروتکل ها گفته« :نام مرا به جای وزیر بهداشت بگذارید
مدیرکل مرده شوی خانه! این درد بزرگی است ».این صحبت
هایوزیرجنجالزیادیبهپاکردوبرخیاینصحبترادلیلنبود
هماهنگیدرهیئتدولتواعتراضنمکیبهآنقلمدادکردند.
البتهقهروآشتیهاینمکیوشایعاتاستعفاهایاوهمجنجال
هاییرا بههمراهداشتهاست.

ماجرای نماینده مجلسی که به خاطر تالش برای عبور از خط
ویژه بدون داشتن مجوز با ممانعت پلیس همراه و به درگیری
این نماینده با سرباز منجر شد هم باعث شد چهره عنابستانی
نماینده مجلس جنجالی شود .هرچند هنوز از سرانجام پرونده
ایننمایندهخبریمنتشرنشدهاماپلیساعالمکردهمصرانهبه
دنبالاحقاقحقوقسربازاستوازآنطرفهمسربازوظیفهای
کهمانعتخلفقانونینمایندهمجلسشدهوسیلیهمخوردهدر
پستاینستاگرامینوشتهبودکهاکنوندرمحلیدرحالخدمت
استکهبهجای 8ساعتباید 12ساعتپستبدهد!

غالمرضاتاجگردون رداعتبارنامه
یکی دیگر از نمایندگان مجلس که چهره جنجالی امسال بود،
غالمرضاتاجگردوناست.اوکهتبلیغاتانتخاباتیاشهمبسیار
پرحاشیهبودبعدازورودبهمجلسهمباحاشیههاییهمراهبود.
گروهی از نمایندگان مجلس در دوره یازدهم ،تاجگردون را به
«فساد اقتصادی» متهم کرد ه و پیگیر رد اعتبارنامه او در مجلس
بودند که باالخره در  18تیر این اتفاق رقم خورد و باعث شد
تاجگردونخیلیزودبامجلسیازدهمخداحافظیکند.
محمودواعظی گرانکنندهدالر؟
رئیس دفتر رئیس جمهور امسال فعالیت بیشتری نسبت به
سالهایقبلداشت.صحبتهایاودرپاسخبهانتقاددبیرکل
حزب ندای ایرانیان دربــاره انتقاد از عملکرد دولــت ،بازتاب
زیادی داشت .او در بهمن گفته بود« :ما به آن ها سمت دادیم به
جایتشکرطلبکارشدند،آیااصالحطلبانیادشانرفته قبلاز
روحانیدرچهشرایطیبودند؟»البتهاینهاتنهااظهارنظرهای
جنجالی واعظی نبود .او در یکی دیگر از اظهاراتش که باعث
جنجالزیادیشد،گفتهبود«:دالرراگرانکردیمتاکشوررااداره
کنیم».ایناظهارنظرباعثشدشائبهدستکاریدولتدرقیمت
دالربرایادارهکشورمطرحشودالبتهدفتررئیسجمهورایننقل
قولرسانهایازواعظیراتکذیبکرد.
مهردادبذرپاش جنجالسابقهومدرک
اما جدای از دو نماینده مردم در مجلس ،انتصاب رئیس دیوان
محاسبات کشور هم باعث شد مهرداد بذرپاش یکی از چهره
های جنجالی سال شود .وقتی نمایندگان مجلس بذرپاش را
بهعنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کردند ،جنجالهای
تازهایدربارهاینانتخابشروعشد.حرفمنتقداناینبودکه
برای ریاست بر دیوان محاسبات باید ٢٠سال سابقه اجرایی
داشت ولی بذرپاش ۴٢ساله چنین سابقهای نداشت .برخی
چهرههایمنتقدمثلاحمدتوکلیمدعیشدندبذرپاشسوابق
حضورش در بسیج دانشجویی را بهعنوان سابقه اجرایی به
مجلس ارائه کرده است .حامیان او در شبکه اجتماعی توئیتر با
انتشارنامهایاز«پژوهشکدهسامانههایهوشمندصنعتیشهید
رضایی»سعیکردندتافعالیتاورابهعنوانمعاونآموزشیاین
پژوهشگاه،حدفاصلسالهای ٧٩تا ٨٢تأییدکننداماهمین
نامه،بهجنجالیتازهتبدیلشد.البتههرچهبودباالخرهبذرپاش
رئیسدیوانمحاسباتکشورشد.

غالمرضاشریعتی ازاستانداریبهاستاندارد
استاندار سابق خوزستان که در ماجرای سیل فروردین  98به
دلیل توهین به پیرمرد زلزله زده چهره ای جنجالی شده بود،
در سال  99هم از چهره های جنجالی کشور بود .شریعتی که
مدیریتش در استانداری با ضعف هایی مطرح بود و خیلی ها
خواستاربرکناریاوبودند،بهمنامسالبادستوررئیسجمهور،
رئیسسازمانملیاستانداردشد .بهادعایفارس،خوزستاندر
دورهشریعتیباداشتنبیشترینبودجه،ضعیفترینعملکردرا
داشته است البته نداشتن مدرک مرتبط با استاندارد هم یکی
دیگرازانتقادهاییبودکهجنجالبیشتریبهراهانداخت.
آیتا...صدیقی معرفیغسالابرسرمایهدار
یکی دیگر از چهره های جنجالی امسال آیت ا ...صدیقی بود.
امام جمعه تهران در یک برنامه تلویزیونی به نقل از غسالی که
آیت ا ...مصباح را غسل داده گفته بود« :آیت ا ...مصباح یزدی
هنگامی که غسل میت داده میشد ،چشم باز کرد و به غسال
لبخندزد»،ادعاییکهبازتابگستردهایداشتهرچندکهامام
جمعهتهرانبهخاطراینصحبتخیلیزودعذرخواهیکرداما
همینموضوعباعثشداحمدتوکلیادعاکنداینغسالیکیاز
ابرسرمایهدارانبانکیاستکهالبتهعالقهخاصیبهغسلدادن
علماوچهرههایمشهوردارد.
علیاکبررائفیپور جشنجنجالی
اظهاراتوسخنرانیهایرائفیپورهمیشهجنجالیبودهامادر
حالیکهبسیاریازمشاغلبهخاطرشیوعکرونادرآبانتعطیل
شده بود ،حضور رائفی پور در جشن بزرگی در مشهد حاشیه ها
و واکنش های زیادی به دنبال داشت .در یکی از این واکنش ها
کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت در
توییتی اعالم کرده که هیچ مجوزی از ناحیه وزارت بهداشت یا
دانشگاهعلومپزشکی مشهد برایبرپایی تجمع ومراسمعمومی
تحتعنوانبیعتیا...برایهیچفردیاگروهیصادرنشدهاست.
باید این نکته را هم یادآوری کنیم که در آن تاریخ ،روزانه حدود
 300نفرازهموطنانمانرابهخاطرکروناازدستمیدادیم.
دیگرسیاسیون وزیردادگاهرفتهو...
عالوهبرآنچهنوشتیمسیاسیوندیگرهمدرسالیکهروزهای
آخرآنراسپریمیکنیم،جنجالهاییداشتهاندکهمیتوانبه
دادگاهیشدنآذریجهرمیبهخاطراینستاگرام،صحبتهای
علیمطهریدرگفتوگوباروزنامهخراساندرخصوصآبان98
وساسیمانکن،نوبختبهخاطرصحبتیکهگفتهبودکارمندان
بایدازدولتبرایبهموقعگرفتنحقوقتشکرکنندوچهرههایی
همچونفائزههاشمی،زیباکالم،پناهیانو...هماشارهکرد.

