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رهبر انقالب درگذشت آیت ا ...محقق کابلی را
تسلیت گفتند

...

داغ فضای مجازی است که با وجود شعارهای
فراوانش در برنامه ای پرمخاطب در تلویزیون،
حاال خود به گونه ای دیگر عمل کرده است.
و...

یادداشت روز
سیدصادق غفوریان

▪سلبریتی ها چرا این قدر بزرگ می شوند؟

m.ghafoorian@khorasannews.com

سلبریتی هایی که ما ساختیم!
برخی از آن ها به خاطر توانمندی هایشان در
هنر یا ورزش و برخی برای چهره شان شده اند
«سلبریتی» .به زبان ساده سلبریتی فردی است
که به هر دلیل به چهره ای مشهور تبدیل شده و
عمدتادرعرصههنر،ورزشوگاهیسیاستدیده
می شوند .طی سال های اخیر فضای مجازی نیز
به کمک این چهره ها آمده تا آن ها بیشتر بتوانند
سلبریتی باشند!
اجازه بدهید برخی ویژگی ها و آداب سلبریتی
هــا را کــه حــداقــل مــا در جامعه خــودمــان ،این
خصوصیت هــا را در رفــتــار آنـــان دیـــده ایــم و
دریافتهایم با هم مرور و سپس در نسبت خودمان
و سلبریتی ها یعنی جماعتی که خــود آنــان را
ساختهایم تاملی کنیم اگرچه از قدیم گفته اند
خود کرده را تدبیر نیست.
اظهارنظر فله ای و البته انــدک شــمــاری هم
کارشناسانه درباره موضوعات مختلف همچون
سیل و زلزله ،ورزش ،انتخابات و سیاست ،حیوان
آزاری و...
به طور مشخص اظهارنظر نکردن درباره برخی
مسائل خاص .اغلب سلبریتی هایی که ما می
شناسیم ممکن است درباره مسئله ای همچون
حیوان آزاری و کودک همسری اظهارنظر ،ابراز
تاسف و همدردی کنند امــا اگــر یک طلبه بی
گناه توسط اوباش در کنار خیابان یا مقابل خانه
و خانواده اش به قتل برسد یا یک سیاستمدار
شناخته شده مرتکب قتل شود ،هیچ صدایی از
سوی سلبریتی ها شنیده نمی شود.
حضور در محل رویــدادهــای ناگوار بــرای ابراز
همدردی و البته ثبت عکس های یادگاری.
شوی مدلباس در جشنواره ها و تبلیغ میک آپ و
سالن آرایش و...
تولد فرزند در خارج از کشور.
جمع آوری کمک برای گرفتاران بالیای طبیعی
و در پی آن حضور در مراجع رسمی برای تعیین
تکلیف پول های بالتکلیفی که جمع کرده اند.
شعار دادن و عمل نکردن به آن؛ نمونه ای از این
مــورد ،همین روزهــا دربــاره یکی از آن ها سوژه

 - 1رسانه ها از مهم ترین عوامل «سلبریتی
سازی» هستند
امروز در دوره ای از حیات رسانه ها به سر می بریم
که این ابزار جادویی ،هر لحظه در حال تغییر میل
و ذائقه مخاطبان است .از سوی دیگر رویکردهای
پیشین رسانه ها که اغلب پرداختن به موضوعات
جدی تر بود ،امروزه در نگاه عمده مخاطبان رنگ
باخته است.
بنابراین پرداختن به موضوعات «دم دستی» و به
اصطالح حوزه های «زرد» که حوصله مخاطب را
سر نمی برد ،حاال بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است و چه بسا برخی رسانه ها با همین رویکرد
متولد می شوند و به تجارت می پردازند.
در چنین فضایی قطعا دستمایه قــرار دادن
موضوعاتی از قبیل سلبریتی ها و حاشیه هایشان
که کم هم نیست ،خــوراک مناسبی بــرای این
رسانه ها به شمار می آید تا آن جا که این «رویکرد»
به یک بــاور رسانه ای تبدیل می شود و آن قدر
پیش می رود که مجموعه ای همچون صداوسیما
که «قــرار است دانشگاه باشد» تنها راه نجات
خود در جذب مخاطب را توسل به سلبریتی ها
میبیند .گاهی مجری و مهمان هر دو سلبریتی
می شوند یا در تعطیالت که ارتــبــاط مــردم با
تلویزیون افزایش می یابد آن چه بیشتر به چشم
می آید ،مسابقه برنامه سازان در نمایش سلبریتی
هاست.طبیعیاستدرچنینوضعیتآشفتهای
جامعه با فرهیختگان خود غریبه می شود و کمتر
شنیدن و دیدن آن ها را حوصله می کند.
شاید من و شما هیچ گاه نخواسته ایم به چنین
سرنوشتی در فضای رسانه مبتال شویم ولی آن
قدر حواس مان در هیاهویش پرت شده که متوجه
نیستیم در نبود سیاست گذاری های فرهنگی
دقیق و به روز ،موج رسانه ما را با خود برده است.
 – 2نبود اعتماد به برخی نهادهای مسئول و
شخصیت های موثر اجتماعی
نمونه چنین آسیبی را در مــاجــرای زلزله
کرمانشاه تجربه کردیم .در غیبت اعتماد کافی
بخشی از جامعه ،حضور سلبریتی ها در عرصه
جمع آوری کمک آن قدر پررنگ شد که میزان

قابل توجهی از کمک های مردمی به حساب
هــای شخصی ایــن افــراد سرازیر شــد .بررسی
دالیل این اتفاق مجال فراخ تری میطلبد اما
باید بپذیریم که برخی نهادهای مرتبط و مسئول
امدادرسان آن طور که باید نتوانسته اند در مسیر
عملکردهای پیشین خود با اصل «شفافیت» و
ارائه گزارش به مردم موفق باشند.
از این رو مردم ،یعنی همان ها که صبح و شب
سلبریتی ها را در رسانه ها به خوردشان داده ایم،
نسبت به آن ها احساس قرابت و برادری بیشتری
می کنند تا دیگران.
بماند که در سیل اخیر ،عدم حضور اجتماعی
سلبریتی ها برای جمع آوری کمک ،نه به دلیل
آگاه سازی مردم برای گسیل کمک ها به سمت
نهادهای مسئول بلکه به دلیل برخورد سلبی
دستگاه قضا با سلبریتی ها و منع آن ها از ورود به
عرصه جمع آوری کمک ها بود.
▪یک واقعیت و یک باور مغفول

الف -به هر روی سلبریتی ها واقعیت ها و گاهی
الزامات امــروزه هر جامعه ای هستند .حضور
پررنگ آن ها در فضای مجازی و توجه انبوه
مخاطبان به سبک زندگی و جریان سازی های
آن ها ناگزیر به نظر می رســد .به ویــژه در نبود
شخصیت هایی که زبان رسانه و گفتمان مبتنی
بر نیازهای جامعه و جوانان را بدانند و بتوانند از
آن بهره بجویند.
ام ــروزه ما در دوران فقر ایــده هــای نــاب برای
ارتباط موثرتر با نسل جوان به سر می بریم و اگر
موضوعاتی همچون شهید محسن حججی یا
حتی حماسه آفرینی های یک قهرمان ورزشی
سر راه مــان قــرار می گیرد ،آن قــدر در عرصه
تبلیغاتی و فرهنگی آن بد عمل می کنیم که
حوصله جامعه را سر می بریم.
ب -واقعیت دیگر توجه به یک اصل است که مردم
باید آن را «باور» کنند و باز وظیفه خطیر رسانه
های پاک است که بر فرهنگ سازی آن اهتمام
ورزند؛ این که سلبریتی ها را در همان حد و اندازه
خودشان باور کنیم و مهم تر از آن «باور» کنیم که
سلبریتی بودن و «شهرت» سینمایی ،ورزشی و
سیاسی هیچ گاه دلیلی بر موجه بودن نیست که
حضرت حافظ در آن سال های دور ،حرف امروز
ما را به هوشمندی بیان فرمود:
نه هر که چهره برافروخت ،دلبری داند
نه هر که آینه سازد ،سکندری داند
غالم همت آن رند عافیت سوزم
که در گدا صفتی ،کیمیاگری داند...

بازگشایی معبریزدانمعطلکمیسیون مرزی
فرخ نژاد -ماه های پایانی سال 93
بود که دولــت افغانستان به صورت
یک طرفه به انسداد سه معبر مرزی
یـــزدان زیــرکــوه ،گــلــورده درمــیــان و
دوکوهانه نهبندان اقــدام کــرد .در
پنجسالیکهازتعطیلیاینمعبرهای
مرزی می گذرد رایزنی ها ،پیگیری
ها و مکاتبات زیادی توسط دستگاه
دیپلماسیومسئوالندیگرنهادهای
مرتبط بــا مقامات کشور همسایه
بــرای بازگشایی ایــن مبادی انجام
شد اما هنوز معبری باز نشده و همه
امیدهابهامسالونظرمثبتیاستکه
افغانستانرویگمرکیزداندارد.به
گــزارش «خراسان» ،در جلسه های
متعددی با حضور مدیران دستگاه
دیپلماسی ،طرف های افغانستانی و
ایرانیدرخراسانجنوبی،افغانستان
وپایتختزمانبازگشاییدوبارهمعبر
یزدان شهریور  98اعالم شده است.
اما آن چه امیدواری را در این زمینه
بیشترمیکند،بهگزارشهاییبرمی
گرددکهاستانداربهرئیسجمهوردر
ستاد اقتصادی دولت درباره قابلیت
و فرصت مرز خراسان جنوبی ارائه
کردهواینگزارشهاسببشدهاست

تا دولت به مرزهای شرقی توجه ویژه
ای معطوف کند و در موضوع تحریم
ها برای تامین نیازهای کشور به آن
بــپــردازد که نقش خراسان جنوبی
به دلیل داشتن طوالنی ترین مرز با
افغانستان،معبرمرزیفعالماهیرود
و سه معبر مسدود شده به صورت یک
طرفه توسط کشور همسایه در این
زمینهویژهتراست.
▪گشوده نشدن آخرین حلقه

اما پرسش این است که چرا با این که
نظر کشور همسایه برای بازگشایی
معبر یــزدان مثبت است تاکنون این
اقدام عملیاتی نشده و باز هم وعده ای
برای شهریور آینده مطرح است؟بنا به
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گفته نماینده مردم قاینات و زیرکوه
در مجلس ،آخرین حلقه ای که در
این بــاره باید گشوده شود باز نشده
است .سوال این است که آخرین حلقه
چیست و چه دستگاهی گشاینده آن
است؟ «فرهاد فالحتی» ،این حلقه
را صورت جلسه کمیته مرزی اعالم
میکندکهبایدتنظیمشودوبهامضای
دوطرفبرسد.نکتهجالبتوجهیکه
او در این زمینه بیان می کند این است
که از یک سال قبل طرف افغانستانی
معبر یزدان را به عنوان مرز مشترک
بین ایــران و افغانستان قبول دارد
و خواستار اجــرای شرایطی در مرز
است که از جمله می تــوان به تامین
فیبر نوری ،ساختمان و مستحدثات،

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• قیمـت خـودرو را یـک بـاره چندیـن برابـر
مـی کننـد مثلا پرایـد از  ۲۰میلیـون مـی شـه
 ۵۰میلیـون بعـد دو میلیـون کـم مـی کننـد
تیتـر اخبـار مـی زننـد خـودرو ارزان شـد! واقعا
کـه چـه سیاسـتی! تـا کـی بـازی بـا شـعور ۸۰
میلیـون ایرانـی؟!
•• یـه فکـری بـرای ایـن گرانـی هـا بکنیـد.
شـرمنده خانـواده ام شدم.هشـت ماهـه رنـگ
گوشـت رو ندیـدم!
••قهرمانی لیگ قهرمانان هم موقعی قشـنگه
که تیم زیاد باشـه نه 6یا8تیمی.
••آقـای رئیـس محتـرم سـازمان وزیـن تامیـن
اجتماعـی! آیـا شـما مـی توانید بـا ایـن حقوقی
کـه بـرای مـن و بقیـه مـی پردازیـد بـا شـش
سـرعائله بـزرگ سـال روزگارتـون را بـا نـان
خالـی سـپری کنیـد؟ چـرا امسـال نیـز ماننـد
سـال هـای قبـل عمـل نکردیـد؟ اونایـی کـه از
قبـل حقوقشـون بـاال بـوده که اکنـون هـم رفته
بـه سـقف ولـی مـا بایـد از کجـا جبـران کنیـم؟
••دوسـت عزیـزی کـه هـرروز ازگـران شـدن
خودروهـای شـرکت مدیـران خـودرو گلـه
میکنی،عقـل سـلیم میگـه خـب نخـر
مجبورکـه نیسـتی!
••هنـو ز تنظیـم بـازار کشـو ر گرانـی شـیر
و لبنیـا ت را اعلام نکـرده پنیـر فلـهای را
کـه تـا دیـروز ۱۵هزارتومـان بـود امـروز
۲۵هزارتومـان توگلبهارخریـدم! بـه کجـا
چنینشـتابان؟ مسـئوالن کجاییـد؟ چـرا
خوابیدیـد؟بیدار شـوید ،دالالنوسـودجویان
زودترازشـما اقـدام مـی کننـد.
••قیمـت آهـن  14از  900هـزار تومـان شـده
 730هـزار تومان! مـردم گول دالل ها و بسـاز
بفـروش هـا رو نخورنـد .قیمـت آپارتمـان در
سراشـیبی اسـت.
•• امـروز رفتـم دلسـترعالیس گرفتـم 4500

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

تومان شده 6000تومان! یکسره توتلویزیون
تبلیـغ مـی کنـه خـوب ایـن مشـخصه کـه
میخـواد پـول تبلیغاتـش روازمـردم بگیـره.
•• درحالـی که درشـرایط تحریـم وکمبودکاغذ
هسـتیم بیمه سلامت بر اسـراف دامن میزند
وقیمـت دفترچـه را هـم 15برابرافزایـش داده
اسـت!
•• بعضـی از مسـئوالن یـک یـا چنـد نفـر از
نزدیـکان شـان در آمریـکا زندگـی مـی کننـد و
تبعـه آن جاینـد آن وقـت مـی گوینـد آمریـکا بـد
اسـت .بابـا مـرد باشـید و راسـتش را بگوییـد.
قدرت بـا خودش فسـاد و خشـونت مـی آورد به
خصـوص بـرای بعضـی بـی جنبـه هـا!
•• لطفـا گزارشـی ازرسـیدگی پرونـده شـرکت
پردیسـبان در دسـتگاه قضایـی تهیـه و منتشـر
کنید تـا مـال باختـگان درجریـان قـرار گیرند.
••اگرنیمـی ازآن مبلغ80میلیاردتومانـی کـه
بـرای آن آدم نـادان (هـادی رضوی)پولـی بـه
حسـاب نمی آید به بنده نخبه واگذارشود باآن
یک کارگاه بـزرگ قطعه سـازی راه مـی اندازم
و10تا20جـوان نخبـه رابـه کارمـی گیـرم کـه
هـم خیردنیاداشـته باشـد وهـم آخرت.
•• اسـتانداری محتـرم اعلام فرماینـد چگونـه
شـرکت راه سـازی تابعه بدون رضایت وتسـویه
حسـاب اقـدام بـه زیرسـازی آزادراه چنـاران
مشـهد بـرروی زمیـن هـای مـردم کـرده انـد؟
مـا اعضـای تعاونـی مسـکن نیروهـای مسـلح
قوچـان تقاضـای رسـیدگی داریـم.
••لطفـا در تیتـر زدنتـان دقـت کنیـد و طـرف
مـردم باشـید نـه ایـن دولـت حامـی گرانـی
و گـران فـروش .لطفـا تیتـر بزنیـد قیمـت
خـودرو کـه  200درصـد افـزوده شـده بـود بـا
دوراندیشـی دولـت محتـرم تـازه  30درصـد از
 200درصـد کـم شـده ولـی هنـوز یـک صـد و
هفتـاد درصـد گـران اسـت .ایـن تیتـر درسـت

نمابر05137009129 :

اسـت عزیـزان مـن!
•• سرپرسـت تامیـن اجتماعـی در تاریـخ 24
فروردیـن در همیـن روزنامـه گفـت حقـوق
کمتـراز دو میلیـون تومـان نیسـت امـا کـو؟!
••مسـئوالن محتـرم چـرا کارمنـدان نهادهای
دولتی با داشـتن چندیـن خانه شـخصی هنوز
سـاکن خانـه هـای سـازمانی هسـتند؟مگر
ماهیـت آن خانههاکمـک بـه خانـه دار کـردن
دیگرکارمندان آن شرکت نیسـت؟ البته خانه
مـازاد خیلـی اسـت.
••چراکسـی بـه فکرسـربازان مرزبان نیسـت؟
فرزنـدان ماچـه گناهـی کـرده اندکـه بایدمـاه
هادرایـن مناطـق باسـختی هـا وحقـوق
ناچیزسرکنند؟چرابه روح وروان آنان توجهی
نمـی شـود؟ لطفـا از وضـع نابسـامان بعضـی
مناطـق از جملـه منطقـه خراسـان جنوبـی
نهبنـدان روسـتای ماهـی رود کـه مـدت هاآب
نداشـتندو حـاال تقریبـا  30روزاسـت تلفـن هـا
قطـع اسـت ،گزارشـی تهیـه کنیـد .چـه کسـی
پاسـخ گوسـت؟صدای فرزندان مـا را به گوش
مسـئوالن برسـانید.
••مـردم عزیز بـه خدا قسـم مشـکل ایـن مملکت
رفتـن آقـای رامبـد بـه کانـادا نیسـت مشـکل
سوءمدیریت در اقتصاد اسـت که یک روز قیمت
همه چیز با سـرعت باال می رود و یک عده خاص
که سـود مـی کننـد باز بـا کلـه پاییـن مـی آید.
••دوسـت عزیـزی کـه تصورکـردی هرکـه بـا
دسـت پـر از فروشـگاه اتـکا خـارج مـی شـه
اجنـاس رایـگان بـه دسـت گرفتـه ،بـه خـدا
اشـتباه مـی کنـی ،ایـن جـا گوشـت کبـاب
نمـی کننـد .در اتـکا خریدبـرای عمـوم آزاد
است،سـالی چهـار بـار چهـار تـا جنـس نیمـه
بها می دهنـد کـه تفـاوت قیمـت آن را ازحقوق
شـاغالن نظامی کم می کننـد و در فیش آن ها
هـم درج شـده اسـت.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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زیرساخت هایی مانند آب ،برق ،راه
و  ...اشاره کرد در حالی که همه این
خواسته ها و شــروط کشور همسایه
ب ــرای بازگشایی «یــــزدان» در این
مرز موجود است و نباید امکانات و
زیرساخت های جدید ایجاد شود که
هزینه بر باشد.این موضوع در حالی
است که تاکنون مسئوالن استانی در
این باره مکاتبات بسیاری با وزارت
امــور خارجه داشته اند اما دستگاه
دیپلماسی به ایــن موضوع توجهی
نداشته است.بی توجهی وزارت امور
خارجهبهاینموضوعسببشدهاست
تا فالحتی ،در مذاکره ای که با معاون
وزیر امور خارجه داشت موضوع را با
او در میان بگذارد و به صورت تلفنی
مقدمات تهیه و تنظیم صورت جلسه
کمیته مــرزی را فراهم کند و بعد از
این باید از طرف افغانستانی و ایرانی
برای امضای آن دعوت شود .الزم به
ذکر است که خراسان جنوبی ،شروط
طــرف مقابل بــرای بازگشایی معبر
یزدان را با ایجاد گمرک ،استقرار نیرو
و  ...فراهم کرده و حتی محموله هایی
در این گمرک آماده تحویل به طرف
افغانستانی است.

گافهایکهکشانیدیواروکولبریکهکولهگردبود!




2.8 M views

شوخی با خندههای جهانگیری
دو روز قبل معاون رئیس جمهور ،عکسی از خودش در
حساب توئیتر منتشر کرد که او را داخل مترو نشان
میداد .ظاهرا معاون رئیس جمهور برای بازدید از
یک کارگاه واگنسازی رفته و در بازگشت تصمیم
گرفته بود کمی متروسواری کند .رضا رفیع در یکی
از برنامههای شبکه  5سیما با دستمایه قرار دادن دو
عکسدیگرازحضورجهانگیریدرمتروکهدرآنجوانی
در گوش جهانگیری دارد چیزی میگوید و جهانگیری را
به خنده میاندازد ،گفت« :ما نمیدانیم آن جوان چه
چیزیدرگوشآقایجهانگیریگفتهاست.شایددرباره
نرخ دالر به او چیزی گفته ،یا درباره اظهارنظر وزیر نیرو
با او حرفی زده ،شاید هم از نظرسنجی خیابانی رئیس
جمهور نکتهای را بیان کرده اما به هرحال هر چه هست
باید حرف خندهداری گفته باشد که آقای جهانگیری این
گونه به خنده افتاده است .امیدوارم از دفتر ایشان به
منزنگبزنندو بگویندچهبودهکهمنهمبخندم،چون
من هم خیلی به خنده نیاز دارم!»



1.9 M views

تحریف عجیب
در روزهای دشوار وقوع سیل در بخشهایی از کشور،
عکسی از پلدختر منتشر شد که حسابی در فضای
مجازیدیدهشد.درآنعکسمعروف،چندنفرمشغول
افراشتن پرچم خوشنقش کشورمان بودند .عکسی
که به شدت نمادین و پرمعنا به نظر میرسید و البته
در آن روزها کامال روحیهبخش بود .بهتازگی از همین
عکس برای طراحی بیلبوردی در تقاطع خیابان شهید
کردستان تهران استفاده شده است که
گمنام و اتوبان
ِ
به طور عجیبی در آن فرد ارتشی حاضر در عکس اصلی
حذف و با تصویر یک کارگر شهرداری جایگزین شده
است .علت این جایگزینی برای بسیاری جای سوال
دارد و در فضای مجازی با حرف و حدیث بسیاری همراه
بوده است .کاربری در این باره نوشت« :قطعا کارگران
شهرداریهمانسانهایبسیارشریفیهستندامااین
تحریفهای بیدلیل این حرکت زیبا را درگیر حواشی
میکند».

انتشارات انقالب اسالمی ،وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب،
سید قطب را که توسط حضرت
«فی ظالل القرآن» ،یکی از مشهورترین آثار ّ
آیتا...خامنهایدرسال 1348ترجمهشده،منتشروروانهبازارنشرکرده
است .به گزارش پایگاه اطالع رسانی انتشارات انقالب اسالمی ،بخشی از
اینکتابدردورانبازداشترهبرانقالبدرزندانهایمخوفرژیمپهلوی
ترجمه شد .قلم مترجم ّ
معظم کتاب ،بسیار فاخر و در سبکی مخصوص به
خود ایشان است و این مطلب ،بر زیبایی کتاب میافزاید .به فراخور مطلب،
در مواردی پاورقیهایی با امضای مترجم ،درج شده است که توضیح متن
مؤ ّلف یا نقد دیدگاههای اوست.

کولبری که کوله گرد بود!
ماجرایشایعاتفضایمجازیانگارتمامشدنینیست.
چند وقت پیش تصویری از یک دختر منتشر شد و او
را در حال کولبری نشان می داد .آن موقع رسانه های
معاند هم برای این موضوع سنگ تمام گذاشتند و تا
جایی که توانستند از وضعیت زندگی در کشورمان
گفتند اما دیروز یک خبرگزاری از واقعیت این ماجرا
پرده برداشت .این خبرگزاری نوشت« :واقعیت این
است که یک دختر جوان به شکل کوله گردی و در
گروه های طبیعت گردی به سفر می رود .او در زمان
زلزله کرمانشاه مقداری کمک جمع می کند و با خود به
کرمانشاه می برد و به هموطنان خود کمک می کند ».
کاربری نوشته« :معلومه که پشت سر انتشار این
تصویر در فضای مجازی هدفی وجود داشته تا مردم
به کشورشون بدبین بشن».







انتشارات انقالب اسالمی منتشر کرد

سید قطب با ترجمه
«فی ظالل القرآن» ّ
رهبر انقالب
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1.1 M views

گاف های دیوار کهکشانی شد
اگرمیانآگهیهایسایتدیوارجستوجوکردهباشید
حتما با آگهیهای عجیبی مواجه می شوید .آگهیهایی
که در آن از فروش لوازم ممنوعه و مشروبات الکلی
تا درخواست هم خانه خانم مشاهده می شود .اما
موردی که به فکر هیچ کس قطعا نمیرسید این است
که یک نفر آگهی فروش «شهاب سنگ» در دیوار
منتشر کند! بهتازگی یک آگهی در دیوار منتشر شده
که در آن عکسی از یک تکه سنگ خاص با قیمت یک
میلیارد تومان دیده می شود و نوشته شده« :واقعا
معلوم نیست آیا نظارتی بر این سایت و آگهی ها وجود
داردیا نه و این وضع تا کجا می تونه ادامه پیدا کنه !»

همچنان پای ایران می مانیم
1.8 M views

خرافات روی تیر چراغ برق!
«می رن باالی تیر چراغ برق ،دست می زنن به المپ تا
حاجت بگیرن!» این هم یکی از پست های پربازدید
چند روز اخیر فضای مجازی بود .در این ویدئو که به
نظر می رسد در یکی از کشورهای آفریقایی است،
مشاهده می شود که افراد زیادی از میله ستون باال
می روند و به چراغ  ،دستی می زنند و به پایین می آیند
و در کپشن آن هم آمده است :این افراد معتقدند که
چراغ حاجت می دهد! .کاربری نوشته« :جهل انسان ها
همیشه ریشه بسیاری از بدبختی هاشون بوده آخه
ممکنه برق اونارو بگیره و بکشه».

« نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد فقط یک سوم
مردم ایران ،دوست ندارند در کشورشان زندگی
کنند» این خبری است که به تازگی دکتر جوادی
یگانه معاون فرهنگی شهرداری تهران و استادجامعه
شناسی منتشر کرده و نوشته :بر اساس پیمایش
وضعیت اجتماعی فرهنگی فقط یک سوم از مردم
تمایل به زندگی در کشوری به جز ایران دارند و بقیه
مردم دوست دارند در کشور خودشان باشند .کاربری
نوشته«:جالبهچونمافکرمیکردیمبااینوضعگرانی
خیلی ها دوست داشته باشن که از کشور مهاجرت کنن
و برن ».کاربر دیگری هم نوشت «:به نظرم بخشی از
همین افرادی هم که می خوان برن ،تصور درستی از
آن چه در کشورهای خارجی می گذره ندارن و خیلی ها
وقتی می رن روشون نمی شه برگردن».

