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آقایظریفبهخیرگذشت!

تصاویر پربازدید فضای مجازی

مرگـــــ

در بازی تقلید

نوجوانانیکهباتقلیدازفیلمیابرنامههایتلویزیونیجانخودراازدستدادهاند



هشتگ -در قسمت دوم مرحله نیمه نهایی «عصر جدید» عالمت  14-به شکل زیر نویس برنامه ،نشان دهنده
خطرناک بودن این برنامه بود .ولی نباید فراموش کرد که به قول خود علیخانی که در همین برنامه اذعان داشت
کهخیلیازبینندههایبرنامهنوجوانانهستندنمیتوانبایکنوشته 14-آنهاراازپایبرنامهبلندکرد.شرکتکنندهیک
نفر را روی تخته ا ی با چشم های بسته میبندد و روی یک گوی که تعادل او را به هم می ریزد میایستد و باز به سمت انسانی
کهرویتختهبستهشدهبود،چاقوپرتابمیکند .ایندرحالیاستکهپیشازاینیککودک 12سالهبراثرتقلیدازیکیاز
قسمتهایعصرجدیدجانخودراازدستدادهبود.درادامهبهچندنمونهازتقلیدهایخطرناکازتلویزیوناشارهمیکنیم.
3.4 M views

باگذشت دو روز از خبر حمله شیر به مدیر دهکده طبیعت قزوین هنوز اخبار آن در فضای مجازی به چشم می خورد .ماجرا از
این قرار بود که درست همزمان با بازدید علی مونسان معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،
مهندس نوری مدیر دهکده طبیعت قزوین که چهره شناخته شده ای برای دوستداران حیات وحش است و ارتباط صمیمانه
ای با حیوانات دارد پس از ورود به قفس شیرها هدف حمله یکی از شیرها قرار می گیرد که با کمک آبپاشی و مداخله ماموران
دهکده طبیعت موفق به خروج از قفس شیر خشمگین می شود و از این مهلکه با مصدومیتی جزئی نجات پیدا می کند .اما این
پایان ماجرا نبود بعد از آن تصاویر و عکس های دیگری از مهندس نوری مدیر دهکده و بازدیدکنندگان در شبکه های اجتماعی
دستبهدستشد.دراینمیانتصویریکیازبازدیدکنندگان بیشترازبقیهموردتوجهقرارگرفتوآنتصویرهمسرمحترم
وزیر امور خارجه در قفس همین شیرها بود .سرکار خانم «مریم ایمانیه» همسر محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان هفته
گذشته هنگام بازدید از دهکده طبیعت قزوین به همراه مدیر دهکده که هنوز به علت حمله شیر در بیمارستان و تحت نظر
است وارد قفس این شیر شده و عکس یادگاری گرفته است .چند کاربر به شوخی خطاب به وزیر خارجه نوشتند« :آقای ظریف
به خیر گذشت!» کاربر دیگری به طنز نوشت« :آقااسد (شیرتصویر).ظاهرا بعد از رفت و آمد سیاسیون به ستوه آمده و با
دیدنمعاونرئیسجمهوربهنشانهاعتراضبهمدیردهکدهحملهکرده».کاربردیگریهمنوشت«:خیلیهاتیترزدندهمسر
ظریف در قفس شیرها اما باید بگم ظریف هم در خط مقدم دیپلماسی االن در قفس گرگها در آمریکاست و جانانه میجنگه».





کار خوب هموطنی که به فکر کارتن خواب
هاست و با اطالعیه ای آن ها را به صبحانه
دعوت کرده است

+

بندگی یعنی در کوچه پس کوچههای
زندگی دست کسی را بگیری ...

حـــــــاج مـــحـــمـــود
کریمی در اقدامی
تحسین برانگیز،
مـــدتـــی اســـــت در
تمام مراسم هیئت
رایـــة الــعــبــاس (ع)
بــه مــعــرفــی کتاب
یپردازد
م 

+

کاش همه
کمک کنن تا
سطح مطالعه
مون زیاد شه

2.4 M views

محافظ بدنی عجیب در مترو

2.8 M views

مرثیه ادامه دار لواسان

آزار و اذیت زنان در محیطهای عمومی کم و بیش در همه
کشورهای دنیا وجود دارد .اذیت و آزارهایی که میتوانند
زبانی یا فیزیکی باشند .در عکسی که یکی از کاربران از
متروی یک کشور خارجی منتشر کرده است دختری یک
محافظ فلزی عجیب را دور بدن خودش قرار داده است
و در مترو حاضر شده تا از آسیبهای فیزیکی احتمالی به
بدنش در بین مردان جلوگیری کند .حرکتی که نشان از
آزارهای جنسی در متروی کشورهایی به ظاهر آزاد دارد.
کاربری نوشت« :اینا که آزادی دارن نباید نگران آزار و
اذیت جنس مخالف باشن ».کاربر دیگری به طنز نوشت« :
کاش برای رهایی از بوی بد عرق در مترو ها هم راهکاری
وجود داشت .توی این هوای گرم خیلی بهش نیاز داریم».

ویدئوی صحبت های حجت االسالم سعید لواسانی امام
جمعه لواسان در شبکه افق درباره ساخت و ساز ویالهای
متخلف لواسان بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .این
روزها صحبت از ویالهای جنجالی لواسان و شهرک الکچری
آن بسیار مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی است.
امام جمعه لواسان در بخشی از صحبت هایش به ساخت و
ساز های خالف مقررات در لواسان اشاره و در بخشی از
حرف هایش از معماری موجود در لواسان نیز انتقاد کرد و
گفت« :موضوع دیگری که در لواسان باید به آن توجه کرد؛
از بین بردن معماری شهر است .شما در لواسان ویالهایی
را می بینید که شبیه کاخ سفید یا کلیساست».





تصویری از ازدحام مردم
بــرای خرید بلیت فیلم
«شهر موشها» در سال
 ۱۳۶۴مقابل سینما
قدس تهران

+

اون سال ها بیشتر
حواسا به جنگ بود و
مردم دور از نمایش و
تفریح بودن

+

ببینید خودروی تیبا با
قیمت های نجومی ،در
یک تصادف ســاده چه
بالیی سرش اومده!!

قربانیعصرجدید
سهیل نصیرایی نونهال  12ساله بابلی هنگام تقلید یکی از
اجراهای برنامه عصر جدید جان خود را از دست داد .این اتفاق
تلخی بود که  18تیرماه امسال به وقوع پیوست .پدر سهیل
درباره این ماجرا گفته است« :با پسرم در حال تماشای برنامه
عصر جدید بودیم آن قسمتی بود که شرکتکننده طنابی به
دور گردنش انداخته بود و حرکات نمایشی اجرا میکرد .پسرم
پرسید:بابااینهاچنینکاریانجاممیدهندخفهنمیشوند؟
گفتم :اینها سالهای سال تمرین کردهاند و یک دکتر هم آن
جا حضور دارد که اگر مشکلی پیش آمد کمکشان کند .روز
حادثهباپرچمیکهدرخانهداشتیمبهتقلیدازحرکاتیکهدرآن
برنامه دیده بود می خواهد خودش را تاب دهد که »...

تقلیدمرگباراز«سیامینروز»
پسر دانشآموز یزدی برای دیدن فرشته نجاتش به تقلید از
سریال تخیلی «سی امین روز» که ماه رمضان سال  90پخش
می شد خود را به دار آویخت و جان سپرد .بازیگر مرد این
سریالبیگناهتاپایچوبهداررفتهبودکهدرلحظاتآخرناگهان
طنابداربیدلیلپارهمیشودونجاتپیدامیکند .سعید12
ساله به تقلید از بازیگر همین سریال خود را با چادر مادر حلق
آویز می کند تا «فرشته» به کمکش بیاید و نجاتش دهد .پسرک
میخواست به محض بازگشایی مدرسه این معجزه ماندگار

3.1 M views

درخواست آپارتمان  2نماینده

ماجرای عجیب یک بادیگارد

علی ضیاء در برنامه «فرمول یک» به نقل از سخنگوی
هیئت رئیسه مجلس اعالم کرد ،دو تن از نمایندگان
مجلس از برخی وزرا درخواست اعطای آپارتمان در
تهران داشتهاند .طبق گفته ایشان این موضوع در
هیئت رئیسه مجلس بررسی شده است که موضوع
دریافت آپارتمان در ازای انصراف از استیضاح وزیر
صحت نداشته است .در واقع برخی نمایندگان که از
شهرستان به تهران آمدهاند مستاجر هستند و تقاضای
مسکن با قیمت مناسب داشتهاند که بخرند اما این
موضوع ربطی به موضوع استیضاح وزیران نداشته
است .این موضوع دستمایه شوخی برخی کاربران شد.
کاربری به شوخی در این باره نوشت« :شما همین جوری
هم حداقل چهار سال تو خونه ملت بودین ،باز هم خونه
میخواین؟» کاربر دیگری هم نوشت« :بهنظرم ما مردم
باید مشکالت نمایندگان را حل و فصل کنیم!»

در توضیحاتی که بهتازگی از اظهارات جانشین پلیس
تهران و رئیس پلیس پیشگیری در فضای مجازی
منتشر شده ماجرای عجیب درگیری محافظ شخصی
یکی از نمایندگان مجلس با دو سارق تشریح میشود.
پیشتر ،از این اتفاق به عنوان سوء قصد به جان
حجتاالسالم سالک نماینده مجلس یاد میشد .ماجرا
این است که دو سارق سوار بر یک موتورسیکلت به
قصد سرقت موبایل او وارد عمل میشوند که شخص
محافظ سریع از خودرو خارج می شود و به دنبال این دو
سارق متواری یک گلوله هوایی شلیک میکند .سپس
هنگامی که وی قصد گذاشتن سالحش را داخل غالف
داشته سهوا تیری از آن شلیک میشود و به زانوی
خود شخص محافظ میخورد! کاربری نوشت « :محافظ
چه حقی داشته در هنگام سرقت وسایل شخصی به
سمت سارق تیراندازی کنه؟»

مردی در رودخانه پر
آب زاینده رود

+

این جا اصفهان،
فارغ از هر دوجهان

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

خودکشیدختر 9سالهبهتقلیدازفیلمهندی
ستاره بعد از دیدن یک فیلم هندی در آخرین روز آبان سال
 97خود را به امید زندگی دوباره حلق آویز کرد .مادر ستاره
تعریف می کند که یک فیلم هندی با بچه هایش تماشا کرده
فیلمی که داستانش به گونه ای بوده که در یک قسمت از
فیلم ،قهرمان داستان حلقآویز شده و در ادامه فیلم مجدد
زنده میشد .با پایان فیلم ،مادر ستاره برای آماده کردن شام
به داخل آشپزخانه می رود و ساعتی بعد ستاره را در داخل
کمد دیواری در حالی که خود را حلق آویز کرده پیدا می کند.

قربانی«پنجکیلومترتابهشت»
«میخواهم روح شوم و ببینم بابا و مامان راجع به من چه
میگویند ».این آخرین جملهای بود که محمد مهدی قبل از
شروع بازی مرگبارش به زبان آورده بود .نیمه های شهریور
 90بود وقتی خــودش و بــرادر  6سالهاش را در خانه تنها
دید ،تصمیم گرفت همانند سریال مورد عالقهاش تبدیل به
یک روح شود و به مکانهای مورد عالقهاش سر بزند و شبیه
روح سرگردان در سریال «پنج کیلومتر تا بهشت» از صحبت
دیگران در پشت سرش با خبر شود .غافل از این که بازی او
سرنوشت شومی به دنبال خواهد داشت.

االن به صاحب ماشین
بگن ماشینت چیه دیگه
نمیگه تیبا میگه :تی   با

2.1 M views

تابستانی را بین زنگهای تفریح برای دوستانش تعریف کند
اما افسوس که...

گـــــایـــــههـــــای عــضــو
فـــرهـــنـــگـــســـتـــان از
نامهربانی به زبان فارسی
پربازدید شد

صحبتهایعضوفرهنگستانزبانوادبفارسیکهگفتهبود«:هیچکشوریبازبانشکارینمیکندکه
مامیکنیم!»خیلیزوددرفضایمجازیپخششدوبازتابزیادیدربیناهالیادبیاتداشت.حسن
ذوالفقاریهمچنینازتعلیقتعدادزیادیاز 65کرسیزبانفارسیدرخارجازکشورخبرداد.برایاین
کهکمیدربارهزبانفارسیواهمیتآنحرفیزدهباشیمنکاتیغرورآفرینراازاینزبانشیریناستخراج
کردهایمکهدرادامهمیخوانید.
* زبان فارسی در  ٢٩کشور جهان صحبت می شود ،که در ردیف ششم بعد از زبان اسپانیایی و قبل
اززبانآلمانی(ازنظرتعدادکشورهاییکهدرآنهافارسیصحبتمیکنند)ردهبندیشدهاست.
*زبانفارسیدومینزبانکالسیکجهانبعداززبانیونانیشناختهشدهوهمهویژگیهاییکزبان
کالسیکرادارد.زبانهایالتینوسانسکریتدرردیفهایسوموچهارمقراردارند.
*زبانفارسیازنظرتنوع َم َتل(ضربالمثل)بینسهکشوراولدنیاست.
*زبانفارسیازنظردامنهوتنوعواژههایکیازپرمایهترینوبزرگترینزبانهایدنیاست.
*درکمترزبانیفرهنگلغاتیمثللغتنام ه١٨جلدیدهخدایافرهنگمعیندر۶جلددیدهمیشود.
* زبانفارسیتواناییساختن ۲۲۵میلیونواژهراداردکهدرمیانزبانهایجهانبیهمتاست!
*زبانفارسیسیزدهمینزبانپرکاربرددرمحتوایوبواینترنتاست.
*زبانفارسییکسدهپیشازالتینو 12سدهقبلازانگلیسیوجودداشتهاست.
نهستند.
*از 10شاعربرترجهانپنجنفرازآنهافارسیزبا 
* آخرین نکته هم این که زبان فارسی زبانی است که می شود تعداد زیادی فعل را کنار
هم گذاشت و در آخر یک جمله معنیدار داشت .مثل:داشتم ،می رفتم ،دیدم ،گرفته،
نشسته،گفتم،بذار،بپرسم،ببینم،میاد،نمیاد،دیدم،میگه،نمیخوام،بیام،میخوام،
برم،بگیرم،بخوابم!

