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تصاویر پربازدید فضای مجازی

ماجرایشیلنگقلیانوکتابوتراژدیمعلوالنباقطار!
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3.4 M views

ایرانی ها در ترکیه ،عرب ها در شمال !
در حالی که گزارش ها از خرید گسترده امالک توسط
ایرانی ها در ترکیه حکایت می کند ،بهتازگی گزارشی در
خبرگزاریها و فضای مجازی منتشر شده است مبنی بر
این که عربهای کشورهای همسایه در چند وقت اخیر
به خرید ملک در شمال کشورمان عالقه زیادی نشان
میدهند .بر اساس بررسیهای میدانی عمده این خرید
ملک توسط عربها در بخشهای غربی استان مازندران و
شرق استان گیالن ،اتفاق میافتد .یکی از شهرکسازان و
فروشندگان در استان مازندران درباره حضور مشتریان
عرب در بازار امالک میگوید« :واقعیت این است که آنها
دالر میآورند ،نرخ ها را باال میبرند و مشتریان عرب هم
بهتر از ایرانیها ،زمین و ملک میخرند بنابراین فروشنده
ها ترجیح میدهند بیچک و چانه ،ملک را به مشتری عرب
بفروشند».ایندرحالیاستکهبهنظرمیرسدتشریفات
درباره فروش امالک توسط دالالن و واسطه های ایرانی
رعایت نمیشود.

عزاداری

2.8 M views

تعداد «حسین» و «زینب»های ایران
«از هر اسم چند نفر در ایران داریم؟» در گزارشی که
در فضای مجازی منتشر شده ،تعداد اسامی مرتبط با
محرم در ایران بررسی شده است .بر اساس این مطلب
بیشترین اسمهای مرتبط با محرم در سال گذشته بین
پسران «محمد»« ،علی»« ،امیرحسین» و «ابوالفضل»
بودهاست.همچنینبیننامهاییکهدریکسالگذشته
برای دختران انتخاب شده ،بیشترین فراوانی مربوط
به اسمهای «زهرا»« ،حلما»« ،یسنا» و «زینب» بوده
است .در ادامه این آمار ثبت احوال کشور آمده است که
تا کنون  3میلیون و  ۶۷۷هزار و  ۲۶۸شناسنامه به نام
«حسین» و یک میلیون و  ۱۱۶هزار و  ۳۴۴شناسنامه
نیز به نام «زینب» در کشور صادر شده است.



 18شهریور سالروز درگذشت «جالل آل احمد» نویسنده
و روشنفکر مشهور ایرانی بود .مرد بزرگی که خیلیها
معتقدند بخش زیادی از ادبیات ما مدیون قلم محکم و
افکار عمیق اوست .به همین مناسبت یکی از گفتههای
او در فضای مجازی حسابی پربازدید شد .در این مطلب
منتسب به جالل آمده است« :هر چقدر ما ایرانیها
ِ
شیلنگ قلیان به دست داریم ،این غربیها کتاب در دست
دارند و کتاب جزء الینفک زندگی این مردم است! ما چوب
حماقتمان را میخوریم ،آنها نان لیاقتشان را!» .کاربری
بانقلهمینگفتهجاللنوشت«:البتهاگراینگفتهجاللرا
بخواهیم به روز کنیم شاید بتوانیم بگوییم امروز ما زیاد
گوشی دستمان میگیریم و این هم از چیزهایی است که
امروز ما را از مطالعه کردن دور نگه داشته است».

▪اقداماتمفیدزیستمحیطی

فروشنده
لوازمتحریر در
میبد نوشته که
به علت اعتقاد
به روزیرسان
بودن خدا،
نسیه هم جنس
میفروشه.
درس خوبیه

تراژدی معلوالن با قطار
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امان از این دوربین!

▪نذریهایمتفاوتوسودمند

دراینروزهایعزیز،افرادبهشیوههاونیتهایمختلفیاقدام
به ادای نذر میکنند .از وعدههای غذایی که در مجالس توزیع
میشود و خیرانی که مردم فقیر را اطعام میکنند تا آدمهایی
که به نذرهای متفاوتتری اقدام میکنند .نذر میوه از جمله
نذریهایجالباینروزهابودکهموردتوجهقرارگرفت؛بهویژه
نذرهندوانه.مدتیپیشدربارهفروشنرفتنهندوانهکشاورزان

سرقت به بهانه دوربین مخفی

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

!

تذکرمحیطزیستیدوگردشگرایتالیاییدربارهکوهدماوند کهبایدمارابهخودمانبیاورد
ن
مانده
بهجزقسمتی
ازموتورو
بدنه،بقیه
قسمتهاش
سرقتشدهو
صاحبشباید
دوطرفاون رو
بگیرهببره

2.9 M views

فیلمی از یک مجلس عــزاداری با حضور نماینده یکی
از شهرستان های استان خوزستان در مجلس شورای
اسالمیدرفضایمجازیمنتشرشدهاستکهاتفاقعجیبی
در آن رخ می دهد .در فیلم مذکور این نماینده مجلس
در کنار استاندار خوزستان در حال سینهزنی در مراسم
عزاداری است که دوربین روی او قرار میگیرد .در این
لحظه وی با دستش اشاره ای می کند که از نظر تعدادی
از کاربران فضای مجازی اشاره او به فیلم بردار است تا
از سینه زدن او فیلم بگیرد .کاربری با انتشار این فیلم
نوشت« :امان از این دوربین که تو مجلس عزاداری هم
حواس بعضی آدمها رو به خودش پرت میکنه» .کاربر
دیگری هم نوشت« :شاید هم به چیز دیگه ای اشاره
میکنه و این صرفا برداشت این کاربرانه ،ا ...اعلم»

▪صرفهجوییدرهزینهدکورمجالس

ازهمانابتدایمحرمچندعکسازهیئتهایمختلفبازنشر
شدکهبهجایهزینهآنچنانیبرایدکورپارچهسیاهینصب
کــرده بودند که روی آن نوشته بــود« :هزینه دکــور امسال به
نیازمندان هدیه شد» .این کار پسندیده شاید بتواند تاثیری به
مراتببیشترازخیلیبنرهاودکورهایپرهزینهرویعزاداران
داشتهباشد.یکیازروحانیوندربارهیکیازهمینهیئتهادر
صفحه شخصیاش نوشت« :احتماال اگر این هیئت میلیونها
تومانخرجدکورشمیکردودرپایانمحرمازحاضرانمجلس
می پرسیدیم که دکور چه بوده ،باید فکر میکردند تا یادشان
بیایدولیمطمئنااینتصویرراهرگزفراموشنخواهندکرد».

یکی از دغدغههای این سالها هنگام برپایی مجالس ،تولید
کمتر زباله و حفظ نظافت شهرها بوده است تا ماموران پاکبان
شهرداریهمپسازعزاداریهابهزحمتزیادینیفتند.امسال
درشهرهایمختلفکشورعدهایازجوانانگروههاییتشکیل
دادندوبهپاکسازیمحالتومساجدپرداختند.مثالبهروال
این چند سال در اردبیل ،پویش مردمی پاکبانان محرم برگزار
شدکهحدودهزارنفربهویژهجوانانبهصورتداوطلبانه،برای
پاک سازی و نظافت مسیرهای عزاداری دسته های حسینی
اقدام کردند .بسیاری از ایستگاههای نذری بهجای استفادهاز
ظروف پالستیکی ،از ظرفهای دایمی و لیوانهای شیشهای
استفاده کردند تا ضرر کمتری به محیطزیست برسد .یک
راننده پیکانوانت هم بنری پشت خودرویش زده بود با این
متن« :عزاداران عزیز! در صورتی که سطل زبالهای در نزدیکی
شما نیست جهت رفاه حال پاکبانان عزیز زبالههای خود را در
ماشینمنبیندازید».
از جلوه های متفاوت دیگر در حاشیه عزاداری حضور پررنگ
برخی گروه های جامعه به ویژه معلوالن و بیماران خاص در این
مراسم بود ،از جمله کلیپ زیبایی که از همخوانی حاج مهدی
اکبری در هیئت علمدار مشهد   با یک جوان سندروم داونی
منتشر شدهاست.

فقط خارجی ها نگفته بودند

یز
ی ازش

«دوربین مخفی شوخی که جدی میشود»؛ در ویدئویی
که در شبکههای اجتماعی بازنشر شده است شخصی به
بهانه این که بازاریاب است گوشی دو نفر را میگیرد و به
آنها اعالم می کند گوشیهای شما اصل نیست و تقلبی
است .بعد کمی دور میشود و برمیگردد و میگوید :این
کار ما دوربین مخفی بود .بعد که توانست اعتماد دو نفر را
جلب کند به آن ها میگوید :برای دوربین مخفی ما دست
تکان بدهید .در ادامه به بهانه این که توضیح دهد چگونه
میخواسته فرار کند دوباره میدود و دور میشود البته با
این تفاوت که این بار دیگر هرگز برنمیگردد .در نتیجه مال
باخته با دستهای خالی و فریبی که خورده مات و مبهوت
میماند .کاربری در این باره نوشت« :اون قدر روشهای
سرقت و کالهبرداری متنوع شده که آدم به هیچ کس
نمیتونه اعتماد کنه!»

اس (ع)
عب

گفتهشدهکه
قدیمیترین
عکسثبتشده
ازحرمحضرت
عباس(ع)است
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ق
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خبرهاییبیرونآمدهبودوتعدادیازافرادتاکیدداشتند
با خرید هندوانه وجایگزینی آن با برخی پذیرایی های
مرسومازعزادارانکمکیهمبهکشاورزانبشود.تعدادی
از خیران با خرید هندوانه کشاورزان و نذر کردن آن هم
به کشاورزان در فروش محصولشان کمک کردند و هم
نذرشان را بین مردم پخش کردند .از جمله ایستگاههای
جالبهمایستگاهنذریعواملپلیسدرشهرستانسیاهکل
بود.تعدادیازجواناندراندیمشکنیزدراقدامیجالبدو
هزاراصلهنهالبهعنواننذریاهداکردند.

اینتلویزیون
قدیمی،داخل
یککتاب
فروشیدرتهران
گذاشتهشدهو
مخاطبانشرو
بهمطالعهبیشتر
دعوتمیکنه!
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ماجرای شیلنگ قلیان و کتاب

امسالهمدههاولمحرممانندبقیهسالهاباشکوهوشورقابلتوجهیبرگزارشد.مردمشهرهایمختلفباآیینهای
مخصوصشهرخودشانبهاقامهعزابرایسیدوساالرشهیدانپرداختندومراتبارادتخودرابهآنحضرتوراهمقدسش
نشان دادند .در این مجالس ،مردم ایران از مرد و زن و کودک و جوان و پیر در عزای امام حسین (ع) بر سر و سینه زدند و به کسب
معرفتحسینیپرداختند.اماهمزمانبااینشورزیبایحسینی،کارهایمتفاوتی همانجامشدکهجلوههاییازآندرفضای
مجازیموردتوجهکاربرانمختلفقرارگرفت.درادامهبهچندموردازایناتفاقاتزیبااشارهمیکنیم.

به جای
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مروری بر چند پویش و اقدام متفاوت در حاشیه عزاداری محرم
که به فرهنگسازی بیشتر کمک کرده است

ش
کتاب بخوانید

دادن نسیه
از
ور نیستیم
معذ

«هیچ فکری انگار بــرای معلوالن نشده»؛ بارها در
رسانهها و فضای مجازی از مشکالت بسیار معلوالن در
استفاده از امکانات شهری و وسایل نقلیه عمومی گفته
شده است اما متاسفانه همچنان خدمات به این عزیزان
اصال خوب نیست و امکانات عمومی برای استفاده آنها
مناسبسازی نشد ه است .در ویدئویی که از پیاده
شدن یک معلول عزیز و محترم از قطار در فضای مجازی
منتشرشدهاست،اوبهسختیچنددقیقهطولمیکشد
تا بتواند از قطار پیاده شود .شرایطی که میتواند برای
معلوالن خطرناک و آسیبرسان هم باشد .باید ببینیم
مسئوالن راه آهن چه پاسخی برای این مسئله دارند.
کاربری نوشت« :متاسفانه امکانات بعضی قطارها به
شکلیه که نه برای سالمها مناسبه نه برای معلوالن.
خوبه که در کنار افزایش قیمتها خدماترسانیشون
هم بهتر بشه».

متفاوتــــــــهای امسال

ط زیست
پیش از این درباره تخریب محی 
در قله  5600متری دماوند به وسیله
چسباندنبنروکاغذبهصخرههامطلبی
نوشتهبودیم.بنرهاییکهبانوشتههایی
مانند«صعودبهقلهدماوندیادبودمرحوم
« ،»...ای ــن صــعــود تقدیم بــه همسرم
و  »...نصب میشوند ،با آنهــا عکس
یادگاری گرفته میشود اما همانجا
باقی میمانند و چهره زشتی به فضای
زیبای قله میدهند .اتفاقی که باعث
شــد کــاربــران بسیاری بــه آن واکنش
نشان دهند و یــادآوری کنند که محیط
زیست پاکبانی جز خود کوهنوردان و
گردشگرانندارد.امااینوضعمتاسفانه
بهتر نشده است طوری که بهتازگی دو
کوهنوردایتالیاییپسازصعودبهدماوند
ازکثیفیآنوزبالههاییکهدرآنجارها
شده گالیه کردهاند .این دو گردشگر

ایتالیایی که صعود خود را از مسیر
جنوبیدماوندآغازکردهبودندپس
از پایان کار خود با ارسال عکسی به
انجمن پزشکی کوهستان نوشتند:
«این چیزی است که در کمپ بارگاه
سوم دماوند پیدا کردیم .دماوند یک
میراث جهانی است ،آن را تمیز نگه
داریدوازآنمحافظتکنید».ایناتفاق
باعث شد خیلی از کاربران به این که
یک گردشگر خارجی دغدغه وضعیت
محیط زیستی دماوند را دارد و خیلی
از ما همچنان بی خیال هستم واکنش
نشان دهند  .مثال کاربری نوشت« :به
نظرمبایدقبولکنیم خجالتآورهکهیک
خارجی وضعیت محیط زیست ما براش
بیشتر دغدغه باشه و ما به راحتی اون رو
تخریب کنیم ،امیدوارم این تذکر باعث
بشهبهخودمونبیایم!»

