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تراژدیکچلیکوبنرتقدیربرایشرکتدرهمایش!




حسینیههاییبریا

3.4 M views

بنر تقدیر برای شرکت در همایش!
درحالیکهمشکالتبسیاریازکارگرانوهمچنینکارگران
قآنهانیزپرداختنشده،
هفتتپههنوزحلنشدهوحقو 
تصویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می دهد در
بنری که در شهر نصب شده از نماینده شوش به دلیل
حضور در یک همایش تقدیر شده است که با واکنش
های زیادی همراه بود .کاربری نوشت« :اگه می خواین
از االن هم تبلیغ کنید بهتره با پیگیری مشکالت مردم و
کارگرها برا خودتون رای جمع کنید نه با تقدیر و تشکر از
خودتون ».کاربر دیگری نوشت« :آیا واقعا ً ،کارگران ،با
هزینه شخصی خودشان این بنرها را تهیه و در سطح شهر
نصب کردهاند؟» کاربری هم نوشت« :از کجا معلوم کار
عمدی خود نماینده باشه شاید واقعا یه عده ازش تقدیر
کردن ،بهتره کمتر همدیگه رو قضاوت کنیم».

2.8 M views

تراژدی کچلیک!
هنوز دیــر زمانی از ویدئویی که از امیرعباس در
فضای مجازی منتشر شد و او با گفتن یک کچلیک پا به
اینستاگرام گذاشت نمی گذرد .پسر بچه شیرینی که
این روزها تبدیل به یک دستگاه پول ساز برای خانواده
اش شده و بعد از حضور در برنامه های مختلف روز به روز
بر طرفدارانش در شبکه های اجتماعی افزوده شد .این
روزها ویدئویی از این پسر بچه منتشر شده که در عین
نابلد بودن نشان می دهد او در حال رپ خوانی است و
دور از انتظار نیست اگر تا چند وقت دیگر حتی آلبومی از
او منتشر شود .کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :ما مردم با الیک کردن هامون
کاری کردیم که آینده این بچه رو به نابودی بره و معلوم
نیست این الیک ها چه بالیی سر آیندگان ما میاره؟!»

دوباره پیراهن مشکی ،دسته و هیئت و زنجیر ،روضه و نوحه و اشک .بساطی که هر
سال پا برجاست ،نه کهنه می شود و نه قدیمی .بساطی که دکتر ،وکیل و وزیر را تبدیل
می کند به جاروکش و کفش جفت کن و استکان شور روضه ها .بساطی که کوچک ترها
راهمپایروضهوایستگاههایصلواتیبزرگمیکندومردمدار.کارهرکسینیست
که رفیق و خویش و غریبه و آشنا را همرنگ کند ،متحد کند ،جمع کند ،همدل
کند که همه بی ریا صدا بزنند (یاحسین) این ها همه از برکت صاحب
محرم است .محرمی که این روزها ایستگاه های صلواتی و خیمه های

روضه اش در هر کوچه و خیابانی دیده می شود .اما در میان این تصاویر ،عکس های
ایستگاه های صلواتی کودکان و نوجوان ها که امسال حضورشان بسیار پررنگ است
دل آدم را جال می دهد .زیبایی این خیمه ها در این است که یک کودک هر آن چه را در
توانش بوده رو کرده است .خیمه هایی که گاهی فقط از چند آجر که رویش یک کلمن
است تشکیل شده و سقفش هم شاید یک چادر مشکی است؛ اما حضرت می
داند و می بیند که پشت این دست های کوچک و خیمه های ساده قلب
های بزرگ و عشقی توفانی است.




هضاهخوباست
نفسکشیدنمانیبرو 
چقدرزندشماحالوروزماخوباست
سفیدمیشودایناتر مویماکمکم
گذشتعمر
رداینزینبیهاهخوباست

2.4 M views

چادر نشینی در کرج

3.1 M views

ویدئوی دردناک از بی سرپناهی یک خانواده کرجی در دل
کوه و کمر ،بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشت .در این
ویدئو فردی که درحال تصویر برداری است ادعا می کند
که خانواده ای به دلیل مشکالت در کیلومتر 10جاده برغان
کنار مجموعه ورزشی وسط کوه چادر زده اند .او از کاربران
شبکه های اجتماعی می خواهد با اشتراک گذاشتن این
ویدئو کاری کنند که مردم به کمک این خانواده بیایند.
کاربری نوشت« :خیلی بده که ما این قدر اختالف طبقاتی
داریم که یکی توی ویالش باغ وحش داره و یکی از بی جایی
توی چادر زندگی می کنه ».کاربر دیگری نوشت« :ویدئو
خیلی به ادعا شباهت داره تا واقعیت به نظرم عشق الیک
بود!» کاربری هم نوشت« :به نظر حتی شهرداری هم می
تونه ورود کنه و بهشون کمک کنه مردمم که برای این
جور کارا پاکارن».



پیرزن مبارز!
نبرد جانانه پیرزنی  82ساله به عنوان مالک فروشگاه با
یک سارق از ویدئوهای پربازدید فضای مجازی در دنیا
بود .وقتی سارق به مغازه این پیرزن دستبرد می زند،
با هجوم او مواجه می شود هر چند وسایلی را از مغازه
به سرقت می برد اما به شدت هم از دست پیرزن کتک
می خورد .واکنش کاربران باهم بسیار متفاوت بود عده
ای این کار پیرزن را تحسین کرده بودند اما برخی هم از
خطراتی که ممکن است سارق به وجود بیاورد گفتند و
عملکرد پیرزن را درست نمی دانستند .کاربری نوشت:
«دم پیرزن گرم کار با عصاش خیلی خوب بود» .کاربر
دیگری نوشت« :اونایی که دارین این کار رو تشویق
میکنید اگه سارق یه چاقو داشت و توی شکم پیرزن
فرو می کرد بازهم می گفتین باید مقابل دزد وایستاد».

علیرضا احمدیان



2.9 M views
2.1 M views

اعتراض مبلی!
تصویری از یک مبل در وسط خیابان ،سوژه کاربران
فضای مجازی شد .بعد از سریال سرقت درهای چدنی چاه
های فاضالب شهری و اتفاقات ناگواری که برای برخی از
گرفتاران در این چاه ها افتاد به نظر می رسد فردی برای
این که بچه ای یا شخصی داخل این چاله نیفتد یک مبل را
روی آن قــرارداده تا هم هشداری باشد هم اعتراض.
کاربران هم به این تصویر که بازتاب زیادی در شبکه های
اجتماعی داشت واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«چیه مگه؟ هم سرعت گیره هم درپوش فاضالب!» کاربر
دیگری نوشت« :واقعا باید یه فکری برداره شهرداری،
نبود این درپوش ها باعث میشه هر حلقه چاه یک خطر
محسوب بشه ».کاربری هم نوشت« :باید قبلتر از این
ها درپوش ها رو با یه جنسی که برای دزدا نصرفه عوض
می کردن».

واقعا یک دزد باید به ما توصیه ایمنی کند؟
بخشی از برنامه «از من بپرس» که در آن مجری برنامه
از فرمانده نیروی انتظامی تهران بــزرگ می پرسد:
«واقعا یک دزد باید به ما توصیه ایمنی کند؟ پلیس به
خودروسازان فشار نمیآورد که درِ ماشین با هر سیخ و میخ
و سنجاقسری باز نشود؟» بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .سردار حسین رحیمی ،در پاسخ به سوال مجری
گفت« :دستاندرکاران صنعت خودرو باید نزد مردم و
خدا پاسخ گو باشند .در خودروسازی موفق نبودیم .پلیس
تمام ضعفها را گفته ،حتی تهدید به عدم شمارهگذاری
کرد ه اما اراده الزم ایجاد نشده است!» رئیس پلیس حتی
از کم شدن آیتم های خودروهای وارداتی در داخل کشور
هم گله کرد .کاربری نوشت« :سردار الزم نیست گالیه
کنید فقط یک بار محکم پای حرفتون بایستید و اگه واقعا
خودرویی ایمن نیست و ممکنه جان هموطنی رو به خطر
بندازه پالک نکنید».

بهسویقدمهای

جــــــــــــــــابر

باتوجه به حذف روادید در سفر زائران اربعین چگونه می توان در سایت
سماح ثبت نام کرد

این روزها خیل عظیمی از شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السالم برای زیارت و عزاداری راهی کربال و دیگر
شهرهای زیارتی عراق میشوند و با توجه به تجربه سال های قبل رفته رفته تا روز اربعین به تعداد زائران اربعین
افزوده خواهد شد .با توجه به این که مرز خسروی چند روز پیش یعنی 15شهریور بازگشایی شدتعداد گذرگاه
هایمرزیزمینیبهعراقبهچهارمرزرسیدکهدرتسهیلورودوخروجزائراننقشبهسزاییخواهدداشت.مرز
خسروینزدیکترینمرزبهشهرهایمذهبیعراقمثلکاظمین( 200کیلومتر)،کربال( 300کیلومتر)وسامرا
( 326کیلومتر) است .یکی دیگر از کارهایی که انجام شده و به نظر می رسد با این کار تعداد زائر اربعین امسال
از سال های قبل بیشتر شود ،توافق بین دو کشور برای حذف روادید بود که از تاریخ 10شهریور (اول محرم) تا
 7آبان ( 30صفر) زائران می توانند با داشتن گذرنامه و بدون نیاز به اخذ روادید و فقط به شرط ثبت نام در سامانه
سماح(ساماندهیمشتاقانایامحضوردراعتابمقدسه)برایزیارتکشوررابهمقصدعراقترککنند.امابا
توجه به این که هر چه به ایام اربعین نزدیک تر می شویم هجوم زائران برای ثبت نام بیشتر می شود این احتمال
وجودداردکهسایتکمیکندشودبههمیندلیلپیشنهادمیکنیماگرامسالتاآخرماهصفرقصدسفربهعراق
راداریدحتمااینمطلبرابخوانیدوهرچهزودتردرسایتسماحثبتنامکنید.

▪راههایثبتنامدرسماح

طبقتوافقبهعملآمدهوحذفروادیدایرانوعراق
و هزینه آن ،زائران برای خروج از کشور ،الزم است
در سامانه سماح samah.haj.irاطالعات خود را
ثبت کنند چون با توجه به اتصال سامانه سماح به
سامانه نیروی انتظامی صرف ًا به زائرانی که در این
سامانه ثبتنام کرده باشند ،اجازه خروج از کشور
داده خواهد شد .هر زائر باید هنگام ثبت نام هزینه
بیمه و خدمات درمانی را به مبلغ  22هزار تومان
پرداختکند.اگربههردلیلینمیتوانیددرسایت
ثبتنامکنیدبایدباهمراهداشتنگذرنامهودوقطعه
عکس 3×4پشتسفیدبهیکیازدفاترحجوزیارت

مراجعهکنیدکهدراینصورتمبلغسههزارتومان
به عنوان حق الزحمه دفتر به هزینه ثبت نام افزوده
خواهدشد.
▪روشثبتناماینترنتی

الزماستبدانیدکهقبلازثبتنامدرسامانهسماح
باید از اعتبار گذرنامه خود اطمینان داشته باشید،
اگرگذرنامهشمافاقداعتبارحداقل ششماهاست
بایدبرایتمدیدآنهرچهسریعتراقدامکنید.
 .1پس از ورود به سایت و خواندن شرایط ثبت نام
کدخواستهشدهراواردکنید،سپسشمارهموبایل
خودرادرقسمتمربوطواردکنید.

.2پسازواردکردنشمارهموبایلکدیبرایشما
ارسالمیشودکهبایدآنرادرقسمتخواستهشده
واردکنیدوبعدادامهرابزنید.
.3اطالعاتفردیخودرادرفرمبادقتکاملکنید
سپس ثبت اطالعات را بزنید .توجه داشته باشید
که تمام اطالعات هویتی شما با تمامی اطالعات
هویتی شما با استعالم از سازمان ثبت احوال ،در
سامانه سماح نمایش داده می شود بنابراین چنان
چه مغایرتی در اطالعات هست باید به اداره ثبت
احوالمراجعهکنید.
.4بعدازآندرصفحهجدیدبایداطالعاتتکمیلی
را مانند تاریخ اعزام و تاریخ بازگشت و مرز خروج

خود(زمینییاهوایی)واطالعاتترددیعنیوسیله
نقلیهایکهباآنقصدسفرراداریدانتخابکنید.
.5پسازثبتاطالعاتتاییداطالعاتشمامیآید
و در همان مرحله باید هزینه خدمات درمانی خود
را به تعداد افرادی که اطالعاتشان را وارد کردید،
پرداخت کنید .هزینه هر نفر فقط  22هزار تومان
است.
 .6بعد از آن که پرداخت اینترنتی خود را انجام
دادید و مرحله تکمیل فرایند را زدید ،ثبت نام شما
با موفقیت انجام می شود و بعد از فشردن ثبت
اطالعات تکمیلی می توانید کــارت زائــر خود را
ذخیرهیا چاپکنید.

