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محرومیتبهسبکتاج وکتککاری 1800نفره!
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گوشی ها
ی پیدا شده از زن

« شازده کوچولو» در تاج آباد سفلی!
تصاویری از تابلوی کوچه های روستایی در  25کیلومتری
مسیر اصلی همدان -کرمانشاه در فضای مجازی منتشر
شد که با واکنش کاربران همراه بود .آوازه روستای تاج
آباد سفلی به خاطر آب و هوای خوب آن نیست بلکه فعالیت
فرهنگی و کتاب خوانی اکثر مردم این روستا و تابلوهایی
برگرفته از نام کتاب مشاهیر که بر سر کوچه های روستا
نصب شده باعث شهرت این روستا شده است .دو سال
پیش شورای روستا ایده نام گذاری معابر به نام کتاب
نویسنده های بنام و مشهور را مطرح کرد که این ایده با
استقبال زیاد مردم روستا مواجه شد و با وجود رای و
حمایت بخشدار ،دادستان و رئیس شورای شهرستان ،به
دلیل مسائل مالی ،ساخت و نصب تابلوها انجام نشده بود



دان

تا این که یکی از اهالی عالقهمند به کتاب خوانی در روستا
با کمترین هزینه اقدام به ساخت و نصب تابلوها کرد و 30
کوچهبهنامکتابهاینویسندههایبزرگمزینشد«.محله
صدسالتنهایی»کهیادآوراثرماندگارگابریلگارسیامارکز
است و همچنین «کوچه شازده کوچولو» یادآور اثر آنتوان
دو سنت اگزوپری از نام هایی است که در کوی و برزن این
روستا به چشم می خورد .این روستا که حدود دو هزار نفر
جمعیت دارد کتابخانهای با شش هزار جلد دارد که نشان از
عالقه مردم روستا به کتاب خوانی است .در گذشته هم این
روستا مرکز موسیقی منطقه بوده و نوازندگان و خوانندگان
معروفی داشته است .اشعار به جامانده به زبان کردی در
منطقه نشان از اهمیت آن دارد.
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کتک کاری  1800نفر در یک روز!
خبری از آمار پزشکی قانونی در فضای مجازی منتشر
شد که نشان از خشونت زیاد مردم داشت .در چهار ماه
نخست امسال  ۲۱۵هزار و  ۶۴۳مصدوم نزاع به مراکز
پزشکی قانونی مراجعه کردند ،این آمار در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل 4درصد افزایش یافته است .در
چهار ماه اول امسال از کل مراجعان نزاع در کشور ۱۴۵
هزار و  ۸۶۹نفر مرد و  ۶۹هزار و  ۷۷۴نفر زن بودند.
همچنین براساس آمار روزانه  ۱۸۰۰ایرانی همدیگر را
در حد کبودی و زخم کتک می زنند! کاربران به تعداد باالی
این آمار بسیار واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این
خشونت ،ادامه پیدا کنه بعید نیست فعل خبر بعدی ،می
کشند باشه!» کاربر دیگری نوشت« :این آمار برای 83
میلیون نفر تعداد زیادی نیست ».کاربری هم در پاسخ
نوشت« :این آماریه که میرن پزشکی قانونی شکایت می
کنن واال آمار باالتر از این حرفاست».

2.8 M views

وقتی ایران  ۲۷روزه اشغال میشد
اینفوگرافی اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم توسط
متفقین به مناسبت سالروز اشغال ایران در  3شهریور
در فضای مجازی منتشر شد که در آن آمده بود اشغال
ایران کمتر از یک ماه یعنی  3شهریور تا 30شهریور سال
 1320به طول انجامیده است .کاربران بسیاری با مقایسه
آن دوران با اقتدار این دوران معتقد بودند که دشمنان
حتی به خواب هم اشغال ایران را دیگر نمی توانند ببینند.
کاربری نوشت« :دورانی که دیگران برای ما تصمیم می
گرفتن چطوری زندگی کنیم تموم شد حاال ما به دنیا می
گیم چطوری می خوایم زندگی کنیم ».کاربر دیگری نوشت:
«اون زمان به دستورشون کشور می دادیم اما حاال دست
از پا خطا کنن کشتی توقیف می کنیم و پهپاد می ترکونیم».
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سوار بر باکس!
ویدئویی از یک پیک موتوری که بر روی باکس حمل غذا
چهار زانو نشسته و موتورش را بدون دست هدایت می
کند در فضای مجازی بازتاب بسیاری داشت .بسیاری از
کاربران از رعایت نکردن اصول ایمنی توسط راننده که
می تواند جان خودش و دیگران را به خطر بیندازد گالیه
داشتند برخی هم با نگاهی طنزآلود به این ویدئو واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :تو رو خدا اینا رو معروف
نکنید چون از فردا همه برای دیده شدن بدون کاله ایمنی
سوار موتور کارهای خطرناک می کنن و فکر می کنن هر چی
کارشون خطرناک تر باشه بیشتر معروف می شن ».کاربر
دیگری نوشت« :ما همچین آدمایی هستیم ترامپ ما رو
می خواد از چی بترسونه!»
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سوال کنی محرومی!
«خبرنگاری که سوال بی ربط بپرسد تا چهار سال محروم
میشود!» این اظهارنظر جنجالی رئیس فدراسیون فوتبال
خیلی زود در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی دست به
دست شد و فعاالن رسانه و فضای مجازی را به واکنش
واداشت« .حاال از مهدی تاج که انتظاری نمیره ،این که
دکتر احمدی رئیس انجمن ورزشی نویسان اونجا به نشانه
تأیید سر تکون میده ،خالصه ای از فاجعه خبرنگاری در
رسانههای ورزشی رو به تصویر میکشه ».کاربر دیگری
نوشت« :یعنی دیگه درباره بازنشستگی رئیس نمی شه
چیزی پرسید!» کاربری با نقد این گفته مهدی تاج نوشت:
«براساس مقررات سال  AFC ۲۰۱۹برای برگزاری
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و در بخش رسانهای این
مقررات ،هیچ اشارهای به محرومیت خبرنگاران درپی
طرح پرسشهای بیربط از مربیان در نشستهای خبری
دیده نمیشود».

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

ــــــبیجع غریبــــــ
کجسلیقگیهاییکهباعثمیشودافتتاحدستاوردهاوپروژههایبزرگنادیدهگرفتهشوند
باشروعهفتهدولتبازارافتتاحازپروژههادرسطحکشورداغاستوخبرهایزیادیازافتتاحهایجدیدازگوشهوکنارکشور
بهگوشمیرسد.افتتاحپروژههایبزرگیکهامیدواریمباعثایجاداشتغالبرایجوانانباشدامادراینمیانعدهایکهدر
تمامیادوارهمحضوردارندباکجسلیقگیهاییباعثمیشوندافتتاحدستاوردهایبزرگدیگرنادیدهگرفتهشود.یکی
ازاینکجسلیقگیهاکهخیلیزوددرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیبابازتابگستردهایهمراهبودمربوطبهافتتاح
دودیواردردومینروزازهفتهدولتدررامسربود.بنابراعالممسئوالنرامسر،ایندیواربرایجلوگیریاز رانشزمین با
اعتباریبیشاز ۱۰۰میلیونتومانازمحلاعتباراتحوادثیتامینواحداثشدهاست.تااینجایخبرهیچنکتهایوجود
نداشتاماتصاویریازاینافتتاحمنتشرشدکهنشانازکجسلیقگیهاییبودکهگفتیم.روبانیبرایبهرهبرداریازاینطرح
بررویدیوارنصبشدهبودومسئوالنشهریواستانیدرکناردیوارایستادهبودندوروبانراقیچیکردند.آنهاکهانگاراز
اینابتکارخودشانبسیارراضیبودندسعیکردنداینشیوهافتتاحراتکرارکنندودرروستای«پتک»نیزاینشیوهرادرپیش
گرفتندامااینافتتاحدیوار،تنهاعجیبوغریبترینافتتاحها دراینهفتههانبودهاستوپیشازایننیزافتتاحهایدیگری
درسالهایگذشتهداشتهایم.

ستونبرقدر«رشت»

سیمخارداردر«بیلهسوار»
یکی از چند افتتاحی کــه سال
گذشته بسیار مورد نقد کاربران
در فضای مجازی قــرار گرفت
مربوط به افتتاح سیم خــاردار
در شهرستان بیله ســـوار از
تــوابــع اردبــیــل ب ــود .در این
تصویر فرماندار بیله سوار در
حال بریدن روبان بسته شده به سیم
خارداریدیدهمیشودکهباعثشدکاربرانبهآنافتتاحسیم
خارداربگویند.البتهفرمانداربیلهسواربعدازبازتابگستردهاین
تصویردرفضایمجازیبهآنواکنشنشاندادهوگفتهبود«:این
پروژهانسدادمرزیبود،نهافتتاحسیمخاردار!»

ازدیگرافتتاحهایحاشیهایکه
تصویرش بارها و بارها در همان
زمــان در فضای مجازی دست به
دستشدمربوطبهافتتاحیکپست
برق بود که به دلیل کج سلیقگی و
نبود هیچ خبر رسانه ای درباره آن ،به
افتتاحستونبرقشهرتیافت.هرچند
بعدازواکنشهادرشبکههایاجتماعی
مسئوالنرشتدربارهآنپروژهاطالعرسانیکردندوگفتنداین
افتتاحمربوطبهافتتاح 107پروژهتقویتبرقروستابودهکهدر
کناریکپستبرقبهشکلنمادینانجامشدهاست.

شیرینی فروشی در بردسیر و تابلوی
بولواردرازنا

سرویسبهداشتیدر«ایالم»
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افتتاحهای

در هند افتتاح یک پــروژه سرویس بهداشتی شاید به قدری
اهمیت داشته باشد که برای آن مراسم هم بگیرند که
دلیلآننیزکمبودسرویسبهداشتی
درشهرهایپرجمعیتهنداست
اما شنیدن خبر افتتاح سرویس
بهداشتیدرکشورمااتفاقعجیبی
است که حتما مورد تمسخر و نقد
قرار خواهد گرفت .این اتفاق اما در
کشور ما رخ داد و مسئوالن با بستن
روبان جلوی در یک سرویس بهداشتی
آنراافتتاحکردندکهباانتقادکاربراندر
فضای مجازی همراه بود اما عارفی رئیس
جــمــعــیــت هــال احمر ایالم که در این مراسم حضور داشته
درباره این افتتاح گفته بود« :افتتاح از یک سرویس بهداشتی
نبودبلکهافتتاح 18حماموسرویسبهداشتیدرروستابودکه
بههمتخیرانساختهشدهبود».

جــدای از تمام افتتاح هایی که گفته شد افتتاح شیرینی
فروشی در بردسیر کرمان با حضور امامجمعه ،فرماندار،
رئــیــس اداره صــمــت ،رئــیــس اتــــاق اصـــنـــاف و رئــیــس
یکی از بانکهاهم بــا حاشیه هــای زیـــادی هــمــراه ب ــود.
آیین رونمایی و افتتاح تابلوی بولوار گــردان مالک اشتر ازنا
باحضورشهردار ،شورای شهر و نیروی انتظامی هم از دیگر
افتتاحهایعجیبوغریبیبودکهمیشدازآننوشت.ورایآن
چهنوشتیمافتتاحهایعجیبوغریبدیگریهماتفاقافتاده
که می شود به افتتاح جکوزی مخصوص مدیران مترو که یک
سرویس بهداشتی به همراه دستشویی فرنگی بود
و افتتاح استخر با کت و شلوار هم
اشاره کرد .افتتاح سرسره
وکلنگزنیچهارنفرههماز
دیگرمواردعجیبوغریباین
فهرستبودهاست.
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