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درخواست وزیر برای فروش بوقلمون به قیمت پفک !




قابهایی ماندگار و
متفاوت از عزاداری محرم

2.4 M views
3.9 M views

دعوای افزایش سهمیه ها در کنکور باال گرفت!
همزمان با اعالم نتایج کنکور سراسری که با حواشی
بسیاری همراه بود ،حاال خبر افزایش ظرفیت پزشکی
خبرساز شده و واکنش کاربران شبکههای اجتماعی
را به دنبال داشته است .آن طور که معاون فنی و
آماری سازمان سنجش آموزش کشور گفته ،به طور
کلی  ۱۲هزار و  ۹۰۰نفر در سه رشته پرطرفدار علوم
پزشکی برای سال  ۱۴۰۱پذیرفته میشوند .در حالی
که ظرفیت اصلی پزشکی ،دندان پزشکی و داروسازی
کنکور  ۱۴۰۰در دانشگا ههای علوم پزشکی و
واحدهای دانشگاه آزاد در دورههای روزانه ،شهریه
پرداز ،سهمیه بومی ،آزاد تمام وقت و خودگردان آزاد
در دفترچه کنکور سراسری و همچنین اصالحیههای
اعالمی آن  ۹هزار و  ۷۴۸نفر است.

جنجال کتک کاری در شورای شهر ایذه
باعث تعجب و حتی تاسف است که در جلسه شورای شهر
باید درگیری و زد و خورد به حدی شکل بگیرد که دست
یکی از اعضا بشکند و . ...اوایل هفته فیلمی از کتک
کاری شدید برخی اعضای شورای شهر ایذه در خوزستان
منتشر شد .آن طور که برخی خبرگزاری ها نوشته اند:
پیش از آغاز جلسه با پرتاب گوشی موبایل توسط یکی از
اعضای شورای شهر ،درگیری آغاز شده است .با شروع
رأیگیری و اعالم آرا ،میان اعضای شورای شهر درگیری
آغاز شد که در این میان دست یکی از اعضای شورای
شهر شکست و درگیری به اوج خود رسید .زد و خورد و
رد و بدل شدن توهین میان اعضای شورای شهر تا ورود
نیروی انتظامی ادامه داشت.

▪عکسی جالب از عزاداری نوجوان ها ی ناشنوا
در حرم رضوی



▪طبل و سنج؛ وسیله مورد عالقه همه بچه ها

جنجال ادعای سانسور  2هیئت معروف
چند روزی است که در فضای مجازی ادعا میشود
دو هیئت سنتی یزد ممنوع از کار شده اند .آن طور
که طی روزهای گذشته در فضای مجازی آمده است:
جای برنامههای عزاداری و سینهزنی دو هیئت بزرگ
و معروف یزدی (فهادان و بعثت) در عزادار یهای
امسال خالی است .چند وبسایت از جمله باران کویر
هم نوشته اند :یکی از شعرهای نوحه این هیئتها که
توسط سعید بیابانکی سروده شده به تایید نرسیده!
این در حالی است که سازمان تبلیغات اسالمی استان
یزد در اطالعیه ای نوشته :تمام هیئتهای عزاداری
استان در حال فعالیت و اجرای مراسم نوحه خوانی و
سینه زنی در حسینیه ها و تکایا هستند و فعالیت خود
را نیز در فضای مجازی منتشر می کنند.



به جای کربال به استانبول بروید!

▪آیین سنتی عزاداری مشق شمشیر نجفی های مقیم قم

▪آیین سنتی ِ
یهای مقیم تهران
«گل مالی» لرستان 

بوقلمون به قیمت پفک!
سوال گالیه آمیز وزیر کشاورزی از بخش خصوصی
دربــاره برخی سودجویی ها از دیروز وایــرال شده
است .در فیلمی که حواشی زیادی هم داشته ،جواد
ساداتی نژاد می گوید« :در همه دنیا در زمان هایی
که مال همه مردم و عمومی است ،قیمت ها ارزان می
شود تا مردم خوش باشند .مثال می گویند ما همه سال
از مردم مان کسب سود کردیم و در زمان های خاصی
قیمت ها را پایین می آوریم تا به همه خوش بگذرد،
اما من متعجم چرا شب عید که این قدر به آن حساس
هستیم و مال همه مــردم ایــران اســت ،به بهشت
سوداگران تبدیل می شود؟  ...مثال در آمریکا مردم
در کریسمس ،بوقلمون می خورند و این خوراکی در
شب عیدشان به قیمت پفک می رسد .چرا این اتفاق
در ایران نمی افتد؟»

یکی دوسال پیش ،مسکن متاورسی ،کلیدواژه جست وجو
در سایتها بود و افــراد زیــادی جذب این موضوع شدند اما
برای همه ما این سؤال مطرح است که چرا باید در متاورس
خانه داشته باشیم؟ شاید مهمترین دلیل آن ،ترس از دست
دادن موقعیتهای متاورس باشد .در میان مردم ترسی به
وجود آمده است که زمینهای متاورس به همین منوال به
صورت صعودی ارزشمند خواهند شد و ممکن است مانند
تجربه رشد چندهزار درصدی بیت کوین و رمزارزهای دیگر
در سال های آینده از سود این بازار هم جا بمانند .دومین دلیل
هم نبود محدودیتهای جغرافیایی و ملیتی در متاورس است.
شایدخیلیهاعالقهمندباشندکهدرهمسایگیشخصیتهای
مهمی مثل ایالن ماسک یا بازیگران مورد عالقه خود زندگی
کنند .این مــوارد باعث شده متاورس در یکی دوســال اخیر
جذابیت زیــادی داشته باشد و عده زیــادی را به طرف خود
بکشاند .همچنین تجربه ثابت کرده شاهد ثبات بیشتر بازار
زمینهای متاورس نسبت به معامالت رمزارزها هستیم.
▪زمین در متاورس ،متری چند؟



2.4 M views

مصطفوی -اگر روزگاری در بنگاه های امالک دنبال زمین و خانه می گشتیم و در چندسال اخیر هم در سایت ها و فضای مجازی
بهترین قیمت ها با بهترین آپشن ها را جست و جو می کنیم اما حاال خرید ملک از فضای حقیقی به دنیای مجازی هم رسیده
است و خیلی از افراد در دنیای مجازی به دنبال سرمایه گذاری هستند .در متاورس ،شغلی غوغا کرده است که در گذشته حتی
قابلتصورهمنبودوشایددرهمینلحظهنیزبرایخیلیازمردمدنیا ملک مجازیغیرقابلباورباشد.براساسپیشبینیهای
شرکت تحقیقاتی  ،Technavioارزش بازار امالک و مستغالت در متاورس تا سال  ۲۰۲۶از پنج میلیارد دالر عبور می کند.
س تبدیل میشود و افراد بیشتری عالقهمند به این فضا میشوند .در نهایت هم بازار امالک
در نتیجه متاورس به دنیایی ملمو 
متاورسیتحتتأثیراینمحبوبیترشدمیکند.نکتهجالبهمجاییاستکهدرچندماهگذشتهقیمتامالکمتاورسیبعد
از افت قابل توجه قیمت ارزهای دیجیتالی با روند نزولی مواجه شده و بخش زیادی از قیمت خود را از دست داده است .سرمایه
گذاران زیادی در پی کاهش قیمت امالک متاورسی به دنبال ورود به این بازار هستند و آگهی های مشاوره خرید و فروش امالک
متاورسی هم در سایت های فضای مجازی بیشتر شده است .به همین بهانه درباره این ماجرا و آینده آن نوشتیم .سرمایه گذاری
در دنیای متاورس چقدر قابل اعتماد است و در کشورهای مختلف چقدر جدی شده است؟
▪چرا همه عالقهمند به مسکن متاورسی شدند؟

3.1 M views

کارشناس برنامه سمت خدا از گرانی عجیب پروازهای
زیارتی و هزینه های اقامت گالیه کرد .در ویدئویی که
از دو روز پیش خبرساز شده ،حجت االسالم حسینی
قمی در برنامه سمت خدا با مقایسه هزینه های سفر به
استانبول و کربال می گوید:اگر کسی بخواهد از تهران
تا نجف برود برای مسیر  700کیلومتری باید هشت
میلیون تومان برای رفت و برگشت هزینه کند ،در حالی
که تمام امکانات و تسهیالت برای سفر به استانبول
هست و می توانید به آن جا بروید 2 .هزار کیلومتر تا
استانبول فاصله هست ولی با چهار میلیون می توانید
به استانبول بروید ،اقامت داشته باشید و . ...او در آخر
هم با کنایه به مسئوالن می گوید :مردم با این اوضاع به
جای کربال به استانبول بروند! کاربری نوشت« :ترکیه
بــرای رونــق بیشتر گردشگری و سفر به شهرهایی
مثل استانبول ،پول می دهد تا پروازها ارزان شود
و مسافران به این کشور بروند و همین موارد باعث
کاهش هزینه های سفر به این کشور می شود».

این روزها با حجم انبوه آگهیهای مشاوره امالک متاورسی روبه رو هستیم که با دریافت هزینه برای
خرید ملک در متاورس مشاوره می دهند؛ خرید زمین در متاورس چقدر قابل اعتماد است؟



2.8 M views

ابزار داغ
مشاوران امالک
در متاورس!

3.4 M views

زیباترین اتاق در هتل های خاورمیانه
صفوی» هتل عباسی اصفهان
به تازگی تصویر «اتاق
ِ
در فضای مجازی منتشر شده و در بعضی کانال های
تلگرامی و سایت ها ادعا شده که این اتاق توسط CNN
به عنوان زیباترین اتاق در هتل های خاورمیانه شناخته
شده است .موضوعی که هرچند در منابع و سایت های
رسمی از آن خبری نیست اما واکنش های زیادی به
دنبال داشته است .مثال کاربری نوشته« :کاش این
زیبایی ها بیشتر به مردم خودمان معرفی بشه تا مردم
به جای سفرهای خارجی ،شهرهای خودمان را ببینند و
با زیبایی های کشور خودمان آشنا شوند .کاربر دیگری
هم نوشته« :این ممکنه تبلیغ هتل باشه و اصال معلوم
نیست حقیقت داره یا نه .به هرحال اتاق های این هتل
خیلی زیباست».

▪نخلگردانی روز عاشورا در روستای ابیانه که نخل بر
دوش مردم از راه دشواری عبور می کند

شاید بپرسید که سرمایه گذاری در امالک واقعی شهرمان چه
تفاوتی با امالک متاورسی دارد؟ در دنیای واقعی برای خرید
ملک یا زمین باید تصمیم بگیرید که قصد خرید آپارتمان،
زمین کلنگی ،زمین کــشــاورزی ،مغازه یا خانه ویالیی را
دارید .در دنیای متاورس امالک و مستغالت به زمین خام،
فروشگاه ،ورزشــگــاه ،مترو ،فــرودگــاه ،کشتیرانی ،کافه و
رستورانتقسیمبندیمیشوند.زمینهایمتاورسبهصورت
نقشههایی در فضای آنالین و مبتنی بر بالکچین هستند .آن
طور که وبسایت گسترش نیوز نوشته ،بازار مسکن در متاورس
با بازار واقعی امالک و مستغالت بسیار تفاوت دارد .زمینهای
مجازی قیمت خاص خود را دارنــد ،در نتیجه قیمت زمین
مجازیازالگویقیمتگذاریدنیایفیزیکیپیروینمیکند.
ارزش دارای ـیهــای دیجیتال ،به نحوه درک خــریــداران از
قیمت آن بستگی دارد .با وجود این تفاوتها ،فروش امالک و
مستغالت متاورس تا چندسال دیگر رشد می کند.
▪اعداد و ارقام مشاوران امالک متاورس

مشاورهخریدونحوهورودبهبازارمتاورسیکیازمواردیاست
که در سایت های خرید و فروش کاال به راحتی تبلیغ می شود.
بسیاری از افراد بدون داشتن مدرک خاصی و فقط با ادعای
اشخاصیکهدراینحوزهحرفهایهستند،بهبرگزاریکالس
های آموزشی اقدام می کنند .حتی برخی آگهی ها نشان می
دهد که بعضی افراد در کانال های تلگرامی و صفحه های
اینستاگرامی به نوعی واسطه خرید می شوند و برای خودشان

هم هزینه قابل توجهی می گیرند .مثال بررسی ما نشان می
دهد کالس های عمومی خرید و فروش امالک متاورسی در
کنار دوره های آموزشی فارکس و رمزارز برگزار می شود و
هردوره هم تا چندین میلیون تومان هزینه دارد .نکته عجیب
تر هم این که بعضی افراد به برگزاری کالس های رایگان اقدام
می کنند با این شرط که با حساب های شرکت کنندگان در
دوره ترید (خرید و فروش) داشته باشند و معلوم نیست چطور
می توان به آن ها اطمینان کرد .آن طور که وبسایت گسترش
نیوز در گزارشی نوشته ،برای خرید زمین در متاورس برخی
مــشــاوران امــاک حــدود  ۲۰۰۰دالر هزینه میگیرند!
همچنیندرایرانآگهیهایمتفاوتیدرفضایمجازیمنتشر
شده است که برای مشاوره خرید ملک در متاورس بین  ۶۰تا
 ۲۰۰میلیون تومان هزینه پرداخت میشود.
▪در متاورس زمین بخریم؟

ما به شما توصیه میکنیم قبل از هر خریدی در این فضا کامال
تحقیق کنید چون کار پرریسکی است در عین حال در خرید
زمین در متاورس باید به نکاتی توجه کرد .در دنیای واقعی
نمیتوانید بدون هیچ پولی امالک بخرید و در دنیای امالک
مجازی نیز چنین است .ابتدا به یک کیف پول دیجیتالی نیاز
دارید تا بتوانید برای پلتفرم مورد عالقه خود ارز دیجیتال
خریداری کنید .برای مثال ،ارز دیجیتال پلتفرم مجازی
 Decentralandبا نام  MANAشناخته میشود .با مانا
میتوانید زمینی در پلتفرم ذکرشده بخرید ولی نمیتوانید در
بقیه پلتفرمها مانند  Sandboxاین کار را انجام دهید .سپس
باید کیف پول دیجیتالی خود را به حساب کاربری متاورس
خود متصل کنید .عبارت بازیابی کیف پول دیجیتال را در
جایی بنویسید زیرا اگر آن را گم کنید ،زمین مجازی خود را
تا ابد از دست خواهید داد .شما میتوانید به طور مستقیم از
طریق پلتفرم متاورس زمینی را فقط با یک کلیک خریداری
کنید .همچنین میتوانید از طریق واسطههای بسیاری اقدام
کنید که فرصتهایی برای فروختن و خریدن ارائه میدهند.
خرید درون متاورس بهتر است زیرا شما میتوانید بفهمید
همسایگا نتان چه کسانی هستند و چه امکانات رفاهی
نزدیک آن وجود دارد .اگر میخواهید زمینی را پیدا کنید
که نزدیک محدوده قیمت مدنظر شما باشد ،بهتر است از
طریق واسطههایی مانند  OpenSeaیا NonFungible.
 comاقــدام کنید .نکته مهم این که همیشه احتمال صفر
شدن سرمایه شما در امالک متاورس وجود دارد ،پس حتما
این موضوع را هنگام خرید زمین مجازی به یاد داشته باشید.
اگر قیمت امالک دنیای واقعی به صفر برسد ،هنوز شما یک
زمین فیزیکی دارید ولی اگر پلتفرم متاورس جمع شود ،شما
حتی آن زمین را هم نخواهید داشت.

