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گوشمالیسیاهیلشکرتیم«ب»وگواهیاولینکوتاهیمو!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

االن
یهطوری
شده
از هندونهرو
ز
س ِر مین
کیل
ت ویی100
وم
ن
م
ن
م
حاال یخرن!
سا
ل
بعد
بازه
ن ندونهگیر
میاد!

2.9 M views

کاربری در اینستاگرام ویدئویی را منتشر کرد و در شرح
آن نوشت« :يك آمريكايی در دبی به مغازه دو ايرانی می
رود و به آن ها می گويد از خليج فارس برويد بيرون و به
آن ها حمله فيزيكی می كند ».این ویدئو خیلی زود مورد
توجه کاربران قرار گرفت و در دیگر شبکه های اجتماعی
هم منتشر شد .در این فیلم دو ایرانی در ابتدا از فرد
آمریکایی هتاک که الفاظ زشتی هم به کار می برد می
خواهند مغازه را ترک کند ولی او به سمت آن ها حمله ور
می شود و بعد از کتک مفصلی که می خورد از مغازه بیرون
انداخته می شود .کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت « :این سیاهی لشکر تیم بولتون و
پمپئو بود .دم این دوتا ایرانی گرم .به نظرم تا چند وقت
دیگه همین جوری از خلیج فارس بیرونشون می کنیم هر
چیبهزبونخوشبهشونبگیمبریدازخلیجفارسبیرون
حالیشوننمیشه!»

حجاجایرانیحدود 90هزارقربانیانجامدادند.چرا اینگوشتهاواردکشورنمیشوند؟

وضعیت
هندوانه
کاران
مازندرانی



2.8 M views

گوشمالی سیاهی لشکر تیم «ب» در مغازه ایرانی

چرا گوشت های قرابین به کشور ابزنگشت؟

بزهای ترامپ برای دور زدن قانون
هافینگتن پست که یک شرکت روزنام ه نگارانه آمریکایی
است در توئیترش نوشت« :دونالد ترامپ برای پرداخت
مالیات کمتر در باشگاه گلف ، Bedminsterدر نیوجرسی،
 ۸تا بز نگه داشته که بگوید بخشی از آن مزرعه است و
مشمولمعافیتمالیاتیشود».اینتوئیتخیلیزودبازتاب
جهانی پیدا کرد و در ایران هم با واکنش های زیادی همراه
شد .کاربری نوشت« :مشخصه که این آدم اهل همه جور
حقه ای برای دور زدن قانون هست».
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ا
بودکهبایدبه
تربیتبچه
هایاستاد
بسکیشک
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گواهی اولین کوتاهی مو!
خبری به تازگی در فضای مجازی منتشر شده است که
تعدادی آرایشگاه در اقدامی عجیب از پدر و مادرهای
جوان بابت اولین کوتاه کردن موی بچه شان پول گزافی می
گیرند و در ازای این پول زیاد ،یک گواهی نامه بیخودی که
به هیچ دردی نمی خورد صادر می کنند .این ابتکار جدید
برای درآمدزایی کاذب از مردم در حالی اتفاق می افتد
که این گواهی نامه صرفا برای شوآف کردن در فضای
مجازی می تواند استفاده شود و هیچ استفاده دیگری
نخواهد داشت .کاربری نوشت« :دیگه مرزهای شوآف و
جلب توجه داره جابه جا میشه با این اولین های مسخره!».
کاربر دیگری هم نوشت« :ای کاش به نیت سرسالمتی
فرزندشون هزینه اولین کوتاهی موی اونها رو برای
درمانبچههایسرطانیکهموهاشونبهخاطردرمانریخته
هدیه میکردند».

در مطلب جدیدی که به تازگی در فضای مجازی منتشر
شده است گفته شده که مدتی است بعضی خودروسازها
دارند امکانات ضروری اتومبیل را به عنوان آپشن از آن
برمی دارند و به جای آن مثال همراه ماشین تحویلی ،یک
بسته دستمال کاغذی می دهند .مثال یکی از خودروسازها
ترمز دیسکی عقب را از ماشین حذف کرده یا خودروساز
دیگری ایربگ های اتومبیل را برداشته و با هزینه بیشتر
به عنوان آپشن تحویل می دهد .این در حالی است که
افزایش قیمت و دیر تحویل دادن اتومبیل ها مشتریان
زیادی را کالفه کرده است .کاربری به شوخی نوشت« :دور
نمیبینمروزیروکهکالترمزروازماشینبردارنوفقطیه
جمله باالی ماشین بزنن :ما ترمز نداریم ،اتومبیل رو بیمه
دعای مادر کنید!» کاربر دیگری نوشت« :به نظر با ورود قوه
قضاییهبساطگرونفروشیوآپشنفروشیخودروسازها
هم تموم میشه».





2.4 M views

فرهنگ سازی زور هم می خواهد
تابلویی از جریمه  500دالری برای پرتاب کردن زباله در
یکی از کشورهای خارجی بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .بسیاری از کاربران هم از این طرح برای فرهنگ
سازی استقبال کردند .کاربری نوشت« :وقتی جریمه
پرتاب زباله تقریبا معادل ۳روز حقوق یک کارگر یا کارمند
باشه و قانون با کسی هم شوخی و مدارا نداشته باشه
نتیجه اش میشه فرهنگ سازی ».کاربر دیگری نوشت:
«یه زمانی بستن کمربند خیلی غیرعادی بود با اعمال
جریمه و پیگیری پلیس االن به یه فرهنگ تبدیل شده که
دیگه آدمای کمی هستن که رعایتش نمی کنن ».کاربری
هم نوشت« :قانون به تنهایی نمیتونه کارساز باشه باید
به مردم یاد داد که مثال پرتاب زباله چه عواقبی داره و چرا
جریمش انقده».

درس هایی از جوانمردی
«در فوتبال مثل پویول باشید» .این متنی است که همراه
ویدئوییازمجموعهرفتارهایجوانمردانهکارلوسپویول،
بازیکن سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا دست به دست
می شود .در روزگاری که انواع بی اخالقی ها و رفتارهای
نامناسب در میادین ورزشی دیده می شود و بازیکنان
زیادی اسیر غرور ،ثروت و شهرت می شوند رفتارهای
جوانمردانه و اخالق منشانه باعث می شود دوباره انسانیت
بهروحورزشبازگردد.اینویدئوباواکنشمثبتکاربران
زیادی همراه شده است .کاربری نوشت« :وقتی یه بازیکن
بزرگ تو یه باشگاه بزرگ باشی و رفتارهای جوانمردانه
انجام بدی ،ارزش کاریت خیلی بیشتر مشخص میشه».
کاربر دیگری هم نوشت« :کاش بازیکنان زیادی که مدام
همه چیز رو پول می بینن و توی زمین انواع بی اخالقی رو
مرتکب میشن این بازیکن رو الگوی خودشون قرار بدن».

بانک توسعه اسالمی هر ساله به تعداد گوسفندان مد نظر
برای ذبح ،کوپن های سه قسمتی چاپ می کند و آن ها را در
اختیاریکیازمؤسساتمالیوصرافیعربستانقرارمیدهد
تابهحجاجداوطلبفروختهشود.زائرانایرانیوجهمربوطبه
قربانیراقبلازسفربهسرزمینوحیبهحسابمربوطواریزمی
کنندومدیرانکاروانهادرعربستانمتکفلپیگیریدریافت
کوپنقربانیوانجامگرفتنآندرروزعیدقربانهستند.بهای
گوسفندان شامل کلیه هزینه های خرید ،حمل ،نگهداری،
تغذیه ،ذبح ،انجماد ،حمل و نقل تا محل توزیع گوسفندان
است .براساس اظهارات مسئوالن بانک توسعه اسالمی ،این
بانک،دراینعملیاتسودیبرایخوددرنظرنگرفتهاست.

جهیزیه
الکچریعروس

امسالدومیلیونو500هزارراسدامتوسطحجاجکشورهای
اسالمی قربانی شده که براساس اعالم بانک توسعه اسالمی،
توزیع گوشتها پس از معاینه ،از همان روز عید شروع میشود.
بخشیازگوشتهایقربانیشدهبهحاجیهاوفقیرانحاضردر
منادادهمیشودوبقیهگوشتهاهمازراههایدریاییوزمینی
به کشورهایی مثل اردن ،سوریه ،لبنان و فلسطین در صورت
اجاز هرژیمصهیونیستیفرستادهمیشود.ارسالاینگوشتها
به کشورهای دیگری چون افغانستان ،پاکستان ،مالی ،نیجر،
سودان ،سنگال ،جیبوتی ،سومالی ،کنیا ،دارالسالم ،تانزانیا،
کومور ،موزامبیک ،بنگالدش ،موریتانی ،گینه ،سیرالئون،
آلبانیوبوسنیدرروزهایبعدیانجاممیشود.
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2.1 M views

هرسالهدرایامنزدیکبهعیدقربان،قیمتدامدرعربستانبه
چند برابر قیمت واقعی اش می رسید .از سال  1377بانک
توسعه اسالمی طرح اجرای قربانی را به عهده گرفت و سال
هاست که دام مورد نیاز حاجیان از مزارعی که این دام ها در
آن پرورش داده می شوند تهیه می شود .زمانی گوشت های
قربانی حاجیان سوزانده یا دفن می شد اما بعد از اجرای
این طرح گوشت ذبیحه حجاج طی مراحلی بسته بندی و به
صورتمنجمدبرایمصرفنیازمندانومستمنداندرداخل
عربستان وبرخیکشورهایاسالمیتوزیعمیشود.

ایندامکجاتوزیعمیشود؟

3.1 M views
3.4 M views

دامعیدقربانازکجامیآید؟

فرایندتعیینقیمتبرایهردامقربانی

پدر طبیعت ایران
بنری از خانواده

ترمز هم آپشن شد!

داستان گوشت های قربانی حاجیان چند روزی است که بسیار مورد توجه است و اخبار آن در فضای مجازی هم بسیار
دیده می شود .در اردیبهشت امسال بود که نماینده ولی فقیه در امور حج از رایزنی با عربستان برای بازگرداندن
گوشتهای قربانی شده در حج به ایران خبر داد که در ابتدا با واکنش های مثبت و منفی همراه بود اما در انتها و بعد از
ذبح قربانیان امسال ،رئیس سازمان حج و زیارت این اتفاق را منتفی دانست.
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

قیمت گوسفند زنده همزمان با قیمت گوشت در سال اخیر
افزایشزیادیداشتهاست؛بهعنوانمثالاواخرفروردینسال
 ۱۳۹۷متوسط قیمت هر کیلو گوشت نزدیک به ۴۹۰۰۰
تومانبودکهطییکسالبهباالیصدهزارتومانوقیمتدام
زنده نیز این روز ها به بیش از 42هزار تومان در هر کیلو رسیده
است.باوجوداینبسیاریازخانوادههایتحتپوششکمیته

امدادوبهزیستیتوانخریدگوشتراندارندوکمیتهامدادهم
برایتوزیعذبیحهحاجیاناعالمآمادگیکردهاست.
قربانیحاجیانچندتنگوشتمیشود؟
با توجه به آمار منتشر شده ،در روز عید قربان  86500راس
دام توسط حاجیان ایرانی قربانی شدند که این درخواست تا
روز آخر حداقل به  88هزار راس دام خواهد رسید که با توجه
بهوزنهردامچیزیحدود 3500تنالشهدامخواهدبود.
کشورماساالنهچیزیحدود 900هزارتنگوشتمصرفمی
کند که از این مقدار 100هزار تن آن به صورت واردات تامین
می شود و گوشت ذبیحه حاجیان چیزی حدود  3.5درصد
وارداتکلگوشتکشوراست.
چراگوشتقربانیحاجیانبهکشورنیامد؟
بعدازمطرحشدنبرگشتگوشتقربانیحجاجبهکشور،عده
کمی با آن مخالف بودند .آن ها معتقد بودند که گوشت ذبیحه
حاجیانصدقهاستنبایدپذیرفت.بااینحالقراربراینبودکه
امسالاینگوشتبهکشوربازگرددامابازهممیسرنشد.رئیس
سازمانحجوزیارتدلیلبازنگرداندنگوشترامقرونبهصرفه
نبودناعالمکرد.بهنظرمیرسدتهیهنکردنکشتیسردخانه
دار و اجاره آن برای انتقال گوشت از بندر جده به بندرعباس از
قبلهماهنگنشدهبودهودرلحظهآخرمسئوالنحجبهدنبال
آنبودهاندکهبامشکالتیهمراهمیشودوبنابهگفتهرشیدیان
انتقالآنهاباهواپیماهممقرونبهصرفهنبودهبههمیندلیلبه
ناچارامسالهمباهماهنگیبارئیسبانکتوسعهاسالمیمقرر
میشودکهگوشتبینکشورهایمحروماسالمیتوزیعشود.
هرچند به نظر می رسد تایید بهداشتی این گوشت ها از سوی
سازماندامپزشکینیزچالشجدیدیگردراینمسیرباشد.
حال  2سوال پیش می آید که بهتر است مسئوالن در
سازمانحجوزیارتبهآنپاسخدهند.
 1هزینه حمل و نقل تا محل توزیع ،بسته بندی و توزیع که
پیشازاینتوسطبانک توسعهاسالمیگرفتهشده است چرا
مجددبایدایرانهزینهحملونقلپرداختکند؟
 2مسئوالن در سازمان حج که پیش از این می دانستند
قرار است گوشت قربانی حجاج به کشور بازگردد چرا برای
هماهنگی با سازمان بنادر و دیگر سازمان های مربوط اقدام
نکردهبودند؟

اتاق مشرف به کعبه 300میلیون تومان!
تصاویری از هتلی که به کعبه مشرف است در شبکه های
اجتماعی و فضای مجازی دست به دست شد که هزینه اقامت
درآن 25هزاردالریعنیچیزیحدود 300میلیونتومانآب
می خورد .در مکه هتل های لوکس با سنگ های مرمر ،چوب
کاری های زیبا ،لوسترهای بسیار بزرگ میزبان ثروتمندترین
زائ ــران خانه خــدا هستند .تصویری که در فضای مجازی
منتشر شد متعلق به نمازخانه یکی از
این هتل هاست که در طبقه  29قرار
دارد .نمازخانه ای با ویــوی پاناروما
از مسجدالحرام که این امکان را به
مسافرانهتلمیدهدتادر 24ساعت
از داخــل هتل بــه زیـــارت بپردازند.
خبرگزاری فرانسه مدعی شده است

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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که هتل لوکس و شیک دیگری« ،منطقه زیارتی» به زائران
ارائــه میشود تا با تماشای مقدسترین نقطه جهان اسالم
روح خود را جال دهند .برخی از کارشناسان اعالم کردند که
حدود  ۹۵درصد ساختمانهای تاریخی مکه برای ساخت و
سازهای مدرن تخریب شدهاند .کاربران فضای مجازی هم به
این زیارت های لوکس واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«فلسفه پوشیدن لباس سفید احرام
چیه؟ جواب:همگییکرنگباشن.
وگرنهیکیبالباسوصلهپینهایمیادو
یکیبالباسایابریشموطال،اونوقت
میان هتل vipمی سازن تا افراد سوپر
پولداربرناونجاوازشاستفادهکنن
تابیشترشیفتههتلبشنتاکعبه!»

