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شترسواریدرسیلوشرطاحرازصالحیتبرایخواستگار!




2.9 M views

مریض فراری از دکتر!
فیلمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از یک
آمبوالنس در وسط بزرگراه که در حال قرار دادن یک بیمار
داخل آمبوالنس است ،دست به دست شد که بازتاب و
واکنش های زیادی را به همراه داشت .در شرح این ویدئو
ادعا شده است که در بزرگراه حکیم تهران ،در آمبوالنس
خصوصی حین حمل بیمار باز شده و بیمار از آن بیرون
افتاده است .مردم با اشاره راننده آمبوالنس را مجبور می
کنند بایستد و بیمار را از کف خیابان به داخل آمبوالنس
برگرداند .کاربری نوشت« :دیگه امنیت از آمبوالنس ها
رفته انگار!» کاربر دیگری به طنز نوشت« :به نظر می رسه
بیمار از دکترها قطع امید کرده بوده و احتمال می داده
دکتر مالیات نمی ده به همین دلیل نمی خواسته پولش
رو الکی خرج کنه!»



2.4 M views

به جای بازیکن و مربی خارجی چی میشه خرید؟
«با پول پرداخت شده به سرمربیها و بازیکنان خارجی
در دو سال گذشته چه چیزهایی می شد تهیه کرد ».این
شرح اینفوگرافی بود که در فضای مجازی بازتاب زیادی
داشت  .شاید باور کردنش کمی سخت باشد ولی در این
اینفوگرافی ادعا شده است که نزدیک به  200میلیارد
تومان به سرمربی و بازیکنان خارجی در فوتبال کشورمان
پرداخت می شود که با آن می شد 955 ،کالس درس
احداث یا  45هزار کالس را به بخاری های هوشمند مجهز
کرد یا  112دستگاه اتوبوس یا  2966دستگاه تاکسی
خرید و . ...کاربران هم به این اینفوگرافی واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :اگه مدیرعامل ها از جیب شون
هزینه می کردن حاضر نبودن این جوری بریز و بپاش
داشته باشن ».کاربر دیگری نوشت« :تا وقتی برای این
انتخاب های بد و خریدهای الکی و ولخرجی ها کسی جریمه
نشه این روند ادامه دار خواهد بود».



2.8 M views
2.1 M views

آرزوی خودپردازی!
بخشی از صحبت های محمدرضا یزدانپرست مجری
برنامه «از من بپرس» در همین برنامه ،خیلی زود از
پربازدیدهای فضای مجازی شد .او در بخشی از این برنامه
می گوید« :ای کاش همه سامانهها و نهادهای مملکت مثل
دستگاه خودپرداز(دقیق) کار میکردند! یک بار شده ،یک
دستگاه ،یک «هزار تومنی» به یک نفر ،اشتباهی بدهد؟!»
کاربری نوشت« :آره من چندین بار با خودپردازهایی که
کار نمی کردن یا پولی برای پرداخت کردن نداشتن مواجه
شدم ».کاربر دیگری نوشت« :چه مقایسه مع الفارقی! کجا
میشه یک ماشین رو با انسان مقایسه کرد؟» کاربر دیگری
هم نوشت« :واقعا چرا تا حاال یک خودپرداز به من پول
بیشتر نداده ،اشتباه شده که پول از حسابم کم بشه ولی
نشده بی خود پول به حسابم واریز بشه ».کاربر دیگری
هم نوشت « :کنایه جالبی به مدیران و دستگاه هایی زده
که عملکرد دقیق و قابل پیش بینی ندارند».

شاید برای تان جالب باشد در بین کسانی که برای مجلس
نامزدشدهاند،چهطیفهاییحضوردارند.دردوویدئویی
که منتشر شد و واکنش هایی را در پی داشت با دو نامزد
منحصر به فرد آشنا می شویم .یکی از این نامزدها به
خواستگاری رفته و پدر عروس به او گفته است برای
انتخابات مجلس ثبتنام کن ،اگر تایید صالحیت شدی،
بهت دخترمی دهیمواگرردصالحیت شدینه! درویدئوی
دیگری هم سخنگوی شورای نگهبان از نامزد شدن یک
قاتل که در زمان مرخصی از زندان برای نمایندگی مجلس
نام نویسی کرده بود ،خبر داد .کاربری درباره ویدئوی اول
نوشت«:خببهشمیخوایندخترندیندرستبگیدنمی
دیم و اال با همین دلیل اگه کسی بره ثبت نام ،از لحاظ عقلی
رد صالحیت میشه».





3.4 M views

جواب بله به شرط احراز صالحیت

2.1 M views

شتر سواری در سیل!

آیپد  25دالری ثروتمندترین ورزشکار

از دیگر ویدئوهای پر بازدید در شبکه های اجتماعی مربوط
به سیل در استان سیستان و بلوچستان بود .سیلی که
خسارت های زیادی به زیرساخت ها و ساکنان جنوب این
استان زده است .در این فیلم شما جوانی را می بینید که
سوار بر شتر در حال عبور از آب است .مقدار آب به قدری
زیاد است که در نگاه اول فکر می کنید در دریاچه ای قرار
دارند اما این جوان برای گذر از سیل و نجات جان خود و
شترانش به دل سیالب زده است و در کنار آن ها یک قایق
هم در حال حرکت است .کاربری نوشت« :این جا دریای
سیستان و بلوچستان نیست ».کاربر دیگری نوشت:
«وسعت سیل خیلی زیاده و نیاز به امداد رسانی از طریق
بالگرد داریم ».کاربری هم نوشت« :من فکر می کردم شتر
سواری توی کویر باید باشه االن می بینم توی سیالب هم
شتر سواری میشه کرد».

آیپد مورد استفاده یکی از ثروتمندترین ورزشکاران
جهان در رسانهها خبرساز و سوژه کاربران فضای مجازی
شد .پنجمین ورزشکار ثروتمند جهان با وجود تمامی
داراییهایش ،از یک آیپد  25دالری استفاده میکند.
کریستین رونالدو بازیکن پرتغالی تیم یوونتوس در بازی
یوونتوس و کالیاری در حالی از مقابل دوربین خبرنگاران
از اتوبوس تیمش پیاده شد که آیپد قدیمی مدل سال
 2017را برای گوش دادن موزیک با خود حمل میکرد.
به گفته شرکت اپل ،تولید این دستگاه از سال 2017
متوقف شده و هم اکنون قیمت آن بیشتر از  25دالر
نیست .کاربران به این خبر واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :حاال تو برو کلیه ات رو بفروش تا یک گوشی
آیفون بخری ».کاربر دیگری نوشت« :خب همین که یکی از
ثروتمندها شده ،به دلیل همین خساست هاشه!»

تصاویر پربازدید فضای مجازی

سیستان و بلوچستان
و تراژدی سیل

به یاد سرباز
والیت

تصویر دیده
نشده از
سپهبدشهید
حاج قاسم
سلیمانی
وشهید
ابومهدی
المهندس در
زیارت عتبات
مقدسه

حدود 30کشته و میلیاردهاتومانخسارتدرپیسیلهای 12سالگذشتهسیستانوبلوچستانبهبارآمدهاست

وقتیامنیتنیست

وضعیت
یکخانواده
فلسطینی
درغزهکه
دراثرحمله
هوایی
اسرائیل
خونهشون
روازدست
دادن

سوژه روز
سهتاعکس
ازسواحل
سیستانو
بلوچستان
خودمونهست
وعکسپایین
سواحلمیامی.
خداییساحل
خودمونبهتره
ولیمتاسفانه
االنسیلداره
نابودش
میکنه!

سیل های مهیب سیستان و بلوچستان
سیل های  12سال اخیر استان سیستان و بلوچستان که در آن تعدادی از مردم عزیز این استان را از دست داده ایم ،با هم
مرورمیکنیم.البتهبدنیستبدانیدبهطورمیانگینهریکسالونیم،یکسیلمهیبدرایناستانوجودداشتهکهدرکنار
خسارتهایجانی،خسارتهایمالیزیادیهمبهبارآوردهاست.
سال 1386تعدادکشتهها 6نفر

سال 1393تعدادکشتهها 2نفر

براثر بارندگی های سال  1386و جاری شدن سیل ،فقط
در منطقه عشایری ایرانشهر 30واحد مسکونی ،پنج حلقه
چاه کشاورزی 10 ،رشته قنات و چشمه ،دو جایگاه توزیع
موادسوختیودوسیلبندبهطور 100درصدتخریبشد.

اسفند سال ،1393به دلیل بارش های زیاد ،رودخانه مسیر
دلگانبهکهنوجطغیانمیکندوباعثمیشودیکدستگاه
خودرووانتدرجریالسیلقراربگیرد ودوسرنشینآنجان
خودراازدستبدهند.دراینسیلبه 140واحدآسیبجدی
رسیدوبیشازهزارنفردراینسیلدچارحادثهشدند.

بر اثر بارندگی و جاری شدن سیل در این سال ،غیر از شش
هموطنیکهجانشانراازدستدادند ۳۷۰،واحدمسکونی
به صــورت  ۱۰۰درصــد تخریب و به ۱۷هــزار و ۴۹واحــد
مسکونی نیز خساراتی بین  ۲۰تا  ۶۰درصد وارد شد ،این
درحالی است که  ۱۲هزار و  8هکتار از اراضی باغی نیز به
صورت کامل تخریب شد و ۴۷هزار و ۱۸۳هکتار از اراضی
باغیوزراعینیزبین ۲۰تا ۶۰درصدآسیبدیدو ۷۰هزار
و ۴۷۸راسدامتلفشد.همچنیناینسیلمنجربهآسیب
دیدن  ۷۹دستگاه خودروی سواری و تخریب  ۵۹۷دهنه
پلشد.

سال 1395تعدادکشتهها 7نفر

سال 1389تعدادکشتهها 6نفر

جغد آب زیرکاه!

جالبهبدونید
جغدها
پاهای
کوتاهی
ندارند،
پایجغدها
فقطزیر
پرهایشان
پنهانشده!

مثلاین
کهتوی
بنگالدش
همبنزین
گرونشده
ومردمش
تویداکا
اینجوری
سوارقطار
میشن!

ناصری-جاری شدن سیالب در طول تاریخ خسارات بسیاری را به مناطق مستعد سیل ،تحمیل کرده و عالوه بر
خسارت های مالی و زیر ساختی ،زندگی میلیونها انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است .بیشتر قربانیان سیلها
بر اثر غرقشدگی جان میبازند اما قحطی و شیوع بیماریهای عفونی نیز قربانیان بسیاری در طول تاریخ گرفتهاند که
متاسفانه در آمار قربانیان سیل قرار نمی گیرند .هر چند به عقیده کارشناسان ،سیل برخالف زلزله به راحتی قابل پیش
بینی است اما متاسفانه این روزها این بالی طبیعی دوباره و البته چندباره زندگی مردم جنوب شرق کشورمان و به ویژه
استان سیستان و بلوچستان را به چالش کشیده است  .در ادامه با هم به چند سیل مهیب در استان سیستان و بلوچستان
طی چند سال اخیر که باعث خسارت های مالی و از دست دادن تعدادی از مردم شده است ،اشاره می کنیم و امیدواریم
مرور و بررسی این گونه حوادث به پیشگیری و مدیریت بهینه آن بینجامد و از تکرار شدن اتفاق های تلخ ،جلوگیری شود.

ایستگاه

قطار
دربنگالدش

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

سال 1391تعدادکشتهها 3نفر

در پی بارندگی های آذر سال  1391راه ارتباطی 50
روستای چابهار مسدود شد و سه تن از هموطنان مان هم
جان باختند.دو تن از کشته ها که نوجوان و جوان 10و17
ساله بودند به دلیل تماشای جریان آب در بند نگور از توابع
بخش دشتیاری چابهار جان خود را از دست دادند .آن ها
در حال مشاهده جریان آب بودند که ناگهان در اثر شکسته
شدنبندخاکی،گرفتارسیالبوغرقمیشوند.

به دنبال بارندگی دردی  ۱۳۹۵در مناطق جنوبی استان
سیستانوبلوچستان،رودخانههایفصلیطغیانکردندو۱۵
راهاصلیوفرعیدرایناستانبستهشد.حدودسههزارخانه
در مناطق ایرانشهر ،سرباز ،نیکشهر ،کنارک و غیره آسیب
دیدند .همچنین سه روستا به دلیل همجواری با رودخانه
کام ً
ال تخلیه شدند و به طور کلی  ۱۶۷۰چادر امدادی برای
سیلزدگانبرپاشد.طغیانرودخانهکاجوباعثشددسترسی
به هشت هــزار تن از ساکنان روستاهای بخش سابورک
غیرممکن شود .همچنین سیل موجب مرگ چهار شهروند
ازاستانکرمانوسهنفرازاستانسیستانوبلوچستانشد.
مرداد1398تعدادکشتهها 3نفر

همین چند مــاه پیش هم در پی بــارش ها در سیستان و
بلوچستانسیلیبهراهافتادکهجانسهتنازهموطنانمان
را گرفت .سیلی که انگار هر دو سال یک بار جان تعدادی از
هموطنانمانرابهراحتیمیگیردوبایدبازمنتظرماندودید
در سال های بعد بارانی که منبع رحمت الهی است چگونه
بالیجانعدهایازمردمایناستانعزیزمیشود.

افزایش ٢١٢٠درصدیبارشهادرسیستانوبلوچستان

ایرادکارکجاست؟

این روزها بیشتر استان های کشور به نوعی درگیر سیالب
و آب گرفتگی هستند امــا در میان تمام استان ها سیالب
استانهای سیستانوبلوچستان ،هرمزگان و کرمان با حجم
بیشتری بــوده و به نوعی چالش زا شده اســت .البته در این
میاننکتهقابلتوجهیکهدرخبرهادیدهمیشد،افزایشبی
سابقه میزان بارش در استان سیستان و بلوچستان است .بر
اساس آمار وزارت نیرو از مهر ٩٨تا ٢٠دی امسال بارش های
تجمیعی سیستان و بلوچستان  86.6میلی متر بوده است.
ایناماتنهاخبرغافلگیرکنندهدرموضوعسیالبهایاخیرو
حتیسیالبهاییکهازابتدایسالبهوفوردرکشورمانشاهد
آنبودهایم،نیست.تغییراتاقلیمیحاالرفتارغافلگیرکننده
طبیعترارقمزدهاستوسیستانوبلوچستانکهباخشکسالی
شدیددستوپنجهنرممیکرد،بارشدباالیدوهزاردرصدی
مواجهشدهاست.

برداشتبیرویهآبازچاههایعمیقدراینمناطقباعثشدهکه
سفرههایزیرزمینیآبتخریبشودوبارانهایسیلآساجایی
برایذخیرهدرزمینپیدانکنندورویزمینجاریشوند.جدایاز
این،الیروبینشدنرودخانههاهمازدیگردالیلیاستکهباعث
می شود بستر پر از ِگلوالی رودخانهها قادر به انتقال جریان آب
نباشد و سیل را به محیطهای مسکونی بکشاند .گواه این ادعا
هم صحبت های نماینده مردم زابل در مجلس است .حبیبا...
دهمرده در جلسه علنی  23دی ماه با انتقاد از عملکرد وزیران
کشور،نیروواستاندارسیستانوبلوچستان،درباره انجامنشدن
الیروبیگفت«:ازآنجاکهدراوایلسالجاریاستاندچارسیل
شد،درستادمدیریتبحرانمقررشدرودخانهها،الیروبیشود
اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته که این امر بیانگر
این است که پیشگیری معنایی ندارد ».در این میان از طرح های
آبخیزداریوآبخوانداریهمنبایدغافلماند.

