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تصاویر پربازدید فضای مجازی

لباس بلوچی؛ سوژه جدید سرقت فرهنگی ترکیه از ایران !

هنرنماییعلیرضابیرانوندمقابل
پنال
تی رونالدو ،در جام جهانی روسیه،
نا
مزد
ک
سب
عنوان بهترین عکس و
ل
حظه
در
جام جهانی شد
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ابرقدرت جدیدی
به انم نیـجریــــه!

نیجریهدر بین 5قدرتاقتصادی 2050قرارگرفتهاست.اینکشور
چهویژگیهاییدارد؟
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ارثیه پدری فدراسیون فوتبال
«همین مونده بود که فدراسیون رو بین خودشون تقسیم کنن!» بهتازگی یک روزنامه ورزشی گزارش مهمی فاش کرده
که موجب بحثهای زیادی درباره فدراسیون فوتبال در فضای مجازی شده است .بر اساس گزارش این روزنامه زمانی
که سازمان لیگ ثبت شده به هر یک از پنج عضو موسس  ۲۰درصد سهام تعلق گرفته است! بر اساس بندهای قانونی
موجود به نظر میرسد به این ترتیب با فوت هر کدام از این پنج نفر  ۲۰درصد کل دارایی های لیگ به ورثه آنها خواهد
رسید .یعنی اگر هر یک از این پنج نفر فوت کنند قانون به فرزندان آن ها اجازه میدهد تا بر اساس بند  ،۲۲مدعی امالک
و داراییهای سازمان لیگ و تیمهای ورزشی شوند .این پنج نفر عبارتند از :علی کفاشیان ،مهدی تاج ،عزیزا ...محمدی،
محمد نبی و علی کاظمی .البته علی کفاشیان در سمت نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال میگوید درست است که سهام
سازمان لیگ به نام ما پنج نفر است اما همه ما تعهدنامهای را امضا کردیم و براساس آن تعهد دادیم که هیچ ادعایی در
خصوص سهام سازمان لیگ فوتبال نداریم .ما نوشتیم و امضا کردیم که این سهام متعلق به سازمان لیگ است .کفاشیان
می گوید با این حال براساس قوانین ثبت شرکتها ،چارهای نداشته اند جز این که برای ثبت این شرکت به عنوان یک
شرکت خصوصی ،سهامدارانش را اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال معرفی کنند .او همچنین گفته که در شرکت
سرمایهگذاری المپیک هم سهامدار است و در آن جا هم اعالم کرده که ادعایی نخواهد داشت .کاربری نوشت« :ما فکر
می کردیم فقط صندلی مدیریت رو بین خودشون جابه جا می کنن نگو که اموال رو هم به نام زدن!»
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فعالیت دوباره زنجانی در اینستاگرام!
خبری درباره بابک زنجانی ،متهم بزرگ بانکی در فضای
مجازی منتشر شده که نام او را دوباره بر سر زبان ها
انداخته است .طبق خبر اعالم شده مدتی است صفحاتی
به نام او در شبکه های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام
تاسیس شده که گمانه زنیها را دربــاره تحوالتی در
پرونده او بیشتر کرده است .صفحات مجازی زنجانی
ظاهرا چند ماهی است فعالیتشان را شروع کردهاند و
پستهایی را درباره او و فعالیتهایش منتشر میکنند.
صفحه اینستاگرام زنجانی تا کنون بیش از  600پست
منتشر کرده و بیش از 1200دنبال کننده دارد .کاربری
نوشت« :واقعا توی این اوضاع شلم شوربای اینستاگرام
فقط جای بابک زنجانی و فن پیجش کم بود .می ترسم یه
موقع ارتش بابک زنجانیتیتیها هم در فضای مجازی
راه بیفته!» کاربر دیگری نوشت« :امیدوارم شاهد الیو
زنجانی از زندان نباشیم!»



اون زیر مواد رد وبدل می شه!
حتما شما هم این روزها از الیوهای پر سر و صدایی که
در اینستاگرام اتفاق می افتد خبر دارید .الیوهایی که
گاهی چندین هزار نفر آن را می بینند .اما به تازگی
پلیس فتا درباره اتفاقاتی که حین الیو رخ می دهد
هشدارهایی داده که این هشدارها بازتاب گسترده
ای در فضای مجازی داشته است .در هشدار پلیس
آمده است :گرچه الیوهای پر مخاطب اکثرا از سوی
افراد شناخته شده برگزار می شود ،اما هویت دنبال
کنندگان الیو که تعداد زیادی هم هستند ،قابل رصد
نیست .پلیس همچنین از فروش مواد مخدر ،سالح
و مفاسد اخالقی در کامنت های صفحات پر مخاطب
خبر داده است .کاربری نوشت« :تا دلت بخواد زیر
پست آدم معروفا فحش یاد می گیری ».کاربر دیگری
نوشت« :اینستاگرام شده یه محل امن برای کارای
خالف و تبلیغشون».

خریدار
پیامدادهبه
فروشنده
مدرک
بفرست
کهعسل
وحشیکه
برای فروش
گذاشتی
اصلهاونماین
عکسشرو
فرستاده!
کرونا و زاد و ولد در باغ وحش
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سوژه جدید سرقت فرهنگی ترکیه از ایران !
تصاویری از ســریــال هــای ترکی در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که نشان می دهد در
این سریال ها از لباس های بلوچی ایرانی به عنوان
لباس بومی ترکیه استفاده شده اســت .برخی از
کاربران معتقدند که این کار در سریال های ترکی
به عمد و برای جا انداختن این لباس به عنوان لباس
بومی ترکیه رخ داده است .حدود شش سال قبل
هم ،شبکه «تی آر تی» ترکیه در برنامه ای با عنوان
«شخصیت های ماندگار ترک در تاریخ» ابوریحان
بیرونی ،فارابی و ابن سینا را زاده آن کشور و از
مشاهیر ترکیه معرفی کــرده بود که متاسفانه با
هیچ واکنشی از سوی مسئوالن میراث فرهنگی
کشورمان همراه نبود .کاربری نوشت« :بد نیست
مسئوالن میراث فرهنگی یــادآور کنیم تک ِ
تک
به
ِ
این میراث ،بخش های مهمی از پازل تاریخ و ملیت
ما هستن که هویت مون رو شکل دادن .ای کاش در
حفظ و حراست و ثبت و نگهداری شان ،دلسوزتر و
پرتالش تر باشیم».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اهدای کارتن خالی مایک پنس!
مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت
متحده به رغم اطالع از خالی بودن جعبههای کمکهای
پزشکی ،آن ها را جلوی دوربین به یک بیمارستان
اهدا کرد؛ غافل از این که میکروفنها روشن بودند و
صدای او را ضبط کردند.صدای پنس در ویدئویی که
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت شنیده میشود.
در این ویدئو در حالی که به او اطالع می دهند جعبه ها
خالی (بدون لوازم حفاظت پزشکی) است ،می گوید:
حاال برای دوربینها که دارند فیلم میگیرن ،میبرم.
این اتفاق با واکنش های زیــادی از سوی کاربران
شبکه های اجتماعی در جهان همراه بود .کاربری
نوشت« :اینا که به مردم کشور خودشون این جوری
کمک می کنن ،معلوم نیست وقتی میگن به کشورهای
دیگه کمک کردیم چی دادن؟!» کاربر دیگری نوشت:
«حاال دیگه نه تنها مردم آمریکا سیاستمداران شون
رو بدون روتوش می بینن که همه جهان هم ذات اونا
رو می بینه».

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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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.
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ناصری-همیناولگزارشبدانیدکهازدیدننامبرخیازکشورهادربینابرقدرت
های اقتصادی جهان در  30سال آینده نباید شوکه شوید با این حال دیدن نام
کشوری که به گزارش آناتولی  60در صد از مردمش بی سوادند و در فقر به سر می
برنددربیناینابرقدرتهاقابلتاملاست.در ۳۰سالآینده،کشورهاییبهعنوان
ابرقدرت اقتصادی مطرح می شوند که از قدرتهای فعلی مثل آمریکا ،ژاپن و آلمان
پیشیخواهندگرفت .شرکتخدماتحرفهایبینالملل()PWCدرگزارشیباعنوان
«جهان در سال »۲۰۵۰پیشبینی کرده در 30سال آینده شش کشور از هفت اقتصاد بزرگ
جهان اقتصادهای نوظهور امروز باشند .بی بی سی به نقل از این شرکت نوشته است که قدرتهای اقتصادی امروز به رتبههای
پایینترخواهندرفت:آمریکاازرتبه ۲به، ۳ژاپنازرتبه ۴به ۸وآلمانازرتبه ۵به.۹براساساینگزارش،طیسهدههآیندهکشوری
مثلنیجریهیکیازابرقدرتهایاقتصادیجهانخواهدشد.ویروسکروناوتعرفههایتجاریممکناستباعثایجادمشکالت
اقتصادی شوند ،ولی پیشبینی میشود که در چند دهه آینده اقتصاد جهانی حتی با وجود این مشکالت به سرعت رشد کند.
تخمینکارشناسانایناستکهبازارهایجهانیتاسال ۲۰۵۰دوبرابرمیشود،درحالیکهطبقپیشبینیسازمانمللمتحد،
جمعیتجهاندرهمینبازه ۲۶درصدبیشتررشدنخواهدکرد.درادامه نگاهیداریمبهویژگیهاینیجریهوهمچنینمروری
داریمبرچندسنتعجیبوغریبمردماینکشور کهمیخوانید.

کشوری پر از کار آفرین
هر چند بیشتر اخبار مربوط به کشور نیجریه در سالهای
اخیر حول محور کودتاها و جنگهای داخلی ،اقدامات گروه
تروریستی بوکوحرام در حمله به روستاها و دزدیدن دختران
نــوجــوان ،تــورم شدید و کشتار مسلمانان شیعه ایــن کشور
میچرخد،امادرپسهمهایناتفاقاتناگواربراساسآماربانک
جهانی ،این کشور جزواقتصادهای نوظهور با ذخایر طبیعی
فراوانی است که در بخشهای حقوقی ،مالی ،حملونقل و
ارتباطات بهخوبی توسعه یافته است .دومین بازار بورس بزرگ
قاره آفریقا مربوط به این کشور است .طبق گزارش «دیده بان
کارآفرینیجهانی»،بیشاز ۳۰درصدازمردمنیجریهیاکارآفرین
جدیدهستندیامالکومدیرکسبوکارخودشانکهآماربسیار
خوبیدرجهاناست.

سنتهایخاصمردمنیجریه
نیجریه با حدود 250گروه نژادی ،فهرست گسترده و متنوعی
ازسنتهاوآدابورسومراداردکهاهالینیجریهباآنهازندگی
میکنند.بااینکهبیشتراینسنتهامشابهباسایربخشهای
جهان هستند .در این جا 10مورد از سنتها و آداب منحصر به
فردراکهاهالینیجریهبهخاطرآنهامشهورهستند،آوردهایم.

▪  3مراسم عروسی

اهالینیجریهبرایشروعزندگیشانسهجشنعروسیبرگزار
میکنند.اولینجشن،عروسیسنتیاست.بستهبهاینکهاهل
کدام بخش از کشور باشید ،این مراسم شامل هزینه عروسی،
شالق زدن ،به خاک افتادن ،انتخاب همسر از میان خانمهای
کام ً
المحجبهومواردیازاینقبیلاست.سپسمراسمعروسی
دردادگاهوبعدازآندرکلیسایامسجداست.دراین گونهمراسم،
پیوندزنوشوهربراساسسنتها،مذهب،وقانونمدنینیجریه
به رسمیت شناخته میشود .هر سه مراسم شامل مهمانی و
جشن و سرور است بنابراین عروس و دامــاد باید از نظر مالی
آمادگیبرگزاریاینمراسمراداشتهباشند.

▪ ( Omugwoمراقبت بعد از تولد)

کمکنیجریهایهایخارجنشین
نفتنقشبسیارمهمیدراقتصادنیجریهایفامیکند.اینکشور
هشتمین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است و  ۸۰درصد
درآمد دولتش از این محل تامین می شود .در کنار دالرهای
نفتی ،دومین منبع درآمــد ارزی خارجی در نیجریه ،ارسال
پولهایی است که توسط نیجریهایهای ساکن در خارج از
کشوربهداخلمنتقلمیشود.پسازنفت،کاکائووالستیکدو
محصولصادراتیدیگراینکشورمحسوبمیشود.

اهمیت کشاورزی
بهگزارشبلومبرگحدود 70درصدازشاغالننیجریهدربخش
کشاورزی مشغول به کار هستند .لوبیا ،کنجد ،آجیل ،بادام،
ذرت،خربزه،ارزن،کاهو،برنجوسویاازجملهمحصوالتیهستند
که توسط کشاورزان نیجریهای کشت میشوند .این کشور در
حوزه چرم و پارچه دارای صنایع تولیدی است و همچنین در
تولید خودرو در مسیر توسعه قرار دارد .این کشور دارای طیف
گستردهایازمنابعمعدنیزیرزمینیاستکهشاملگازطبیعی،
زغالسنگ،طال،سنگآهن،سنگآهک،سربورویمیشود.
با وجود این ذخایر طبیعی فراوان ،اما صنعت معدن در نیجریه
رشدپیدانکردهوهنوزبهبلوغنرسیدهاست.

نقش زبان در توسعه
مردمنیجریهبهزبانانگلیسیصحبتمیکنندواینموضوعبه
اعتقادبرخیازکارشناساندراقتصادنیجریهتأثیرزیادیداشته
به طوری که مردم سعی میکنندوارد شغل های بینالمللی
شوند .اقتصاد نیجریه در بخش کشاورزی سبب شده است که
برخیازافرادبتوانندمسیرمالیدرستیراپیشبینیکنند.

بعد از این که یک مادر بچه خود را به دنیا میآورد ،مادرشوهر
او به خانه میآید تا از مادر و بچه مراقبت کند .مادر شیرده الزم
نیست هیچ کاری انجام دهد ،چون همه کارها برایش انجام
میشود،کارهایی مثل حمام کردن بچه ،ماساژ دادن شکم
مادر ،انجام کارهای روزمره خانه ،پختن غذاهای خاص مثل
سوپ فلفل و غیره .اگر مادرشوهر در دسترس نباشد ،مادر
خود زن یا یکی از اقوام نزدیک میتواند این وظیفه را به عهده
بگیرد .این کار مایه افتخار و آنقدر نمادین است که در میان
اعضایخانوادهبرسراینکهچهکسیبیشترینتواناییرابرای
مراقبتازمادروبچهدارد،دعوامیشود.اینمراسمحداقلسه
ماه طول میکشد.

سدهی/کارآموزی)
▪ ( Nwaboyسروی 

شیوه کارآموزی  Nwaboyراهی برای پخش کردن ثروت در
میانخویشاوندانتلقیمیشود.طبقاینسنت،یکپسریامرد
جوان،خانواد هخودرابهمقصدمنزلیکیازبستگانیادوستان
خانوادگیثروتمند(کهمعمو ًالیکبازرگانباسابقهاست)ترک
میکندتاآموزشببیند.درطولاینآموزش،وظایفمختلفی از
کارهایمعمولیوپیشپاافتادهتاهماهنگیونظارت،بهشاگرد
سپردهمیشودوآنهابادنیایمعامالتتجاریروبهرومیشوند.
اغلباوقات،مراقبتازاشیایقیمتیبرعهدهشاگرداست.در
پایاندورهآموزش،بهاویکمبلغهنگفتبرایشروعیککسب
وکارونگهداریومراقبتازخودوخانوادهدادهمیشود.

▪ فقط دست راست

اهالینیجریهاینرانشان هبیاحترامیونفرتانگیزمیدانندکه
افرادبادستچپاحترامبگذارند،غذابخورند،دستبدهندیا
چیزیبگیرندمگراینکهفرددستراستنداشتهباشد.حتیدر
اینصورتهممعافشدنازاینقاعدهممکناستسختباشد.
اگر فردی که دست چپ تان را برای دست دادن به طرفش دراز
میکنیدمسنترازشماباشد،بیشترنشان هبیاحترامیاست.

