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تصاویر پربازدید فضای مجازی

برگزاریمراسمعروسیدرکوههابهخاطرکرونا!




2.1 M views

2.8 M views

مراسمعروسیدرکوهها!
«کرونا کاری کرده که خبرهای عجیب و غریبی می شنویم!»
بعد از تصویب برگزار نشدن مراسم عروسی و عزا در
رومشکان لرستان به دلیل روند افزایش کرونا برخی
از مردم حاضر به همکاری نشدند و از آن جایی که هیچ
تاالری اجازه خدمات دهی به آن ها را ندارد آن ها مراسم
عروسی شان را در کوه ها و با حضور افراد زیادی برگزار می
کنند .به تازگی صحبت های فرماندار رومشکان که از این
موضوع گله داشت در شبکه های اجتماعی با واکنش زیادی
همراه شد .کاربری نوشت« :چرا یه عده متوجه نمی شن که
اگه ممنوعیتی هم لحاظ شده برای اینه که سالمتی مردم به
خطر نیفته ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم باید تمهیداتی
در نظر گرفته بشه که مردم بتونن مراسم ازدواج شون رو
هم با پروتکل برگزار کنن هر چی نباشه مراسم عروسی از
فوتبال مهم تره».



کلنگزنیرسولبرای مدرسهعلیکریمی
از چند روز پیش ویدئوهایی که حضور رســول خادم
قهرمان بااخالق کشتی کشور را در سیستان و بلوچستان
نشان میداد در فضای مجازی منتشر شد .حاال هم خبر
خوب دیگری از او منتشر شده که خادم با پولی که علی
کریمی کمک کرده اقــدام به کلنگزنی یک مدرسه در
سیستان و بلوچستان کرده است .ضمنا این پول کمک
شده توسط کریمی آن قدر زیاد بوده که صرف ساخت
چند خانه هم برای ساکنان محروم منطقه شده است.
ماجرای فعالیتهای خیریه رسول خادم به زمان ورزش
قهرمانی او برمیگردد که برای قهرمانی در المپیک 1996
آتالنتا نذر میکند هیئتی فرهنگی-مذهبی تاسیس کند.
حاال هیئت او وارد فعالیتهای خیریه شده و اقدام به
جمعآوری کمک از خیران ،ورزشکاران ،هنرمندان و مردم
میکند .کاربری نوشت« :این فعالیتهای خیریه قهرمانان
ورزشیمون منش پهلوانی اونها رو نشون میده .بیش باد
این سلبریتیهای واقعی و دوست داشتنی».

دیدار سفیر
ایران با
پادووانی
بازیکن برزیلی
سابق باشگاه
استقالل که
 3سال پیش
توی بازی
استقالل
فوالد مصدوم
شد

یک کار خوب در راستای دیپلماسی عمومی
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تصاویر کالس های خلوت توی بازگشایی
های جدید مدارس نشون میده هنوز کمتر
مدرسه ها
در پسا کرونا کسی حاضره بچه شو بفرسته مدرسه

تعطیلی 20روزهبهخاطرالنهپرنده!
ویدئویی از یک کارگاه راه سازی در ایران در شبکه های
اجتماعی دست به دست می شود که در آن می بینیم یک
پرنده روی یک بیل مکانیکی النه کرده و مسئوالن پروژه
 20روز پروژه را تعطیل کرده اند تا جوجه ها از تخم بیرون
بیایند .کاربرانی از این کار حمایت کردند اما کاربران
زیادی هم مخالف تعطیل کردن یک پروژه که هر روز هزینه
زیادی بر دوش ملت می گذارد بودند .کاربری نوشت:
«اگه همین پرنده موقعی که داری خونه برای خودت می
سازی هم می اومد لونه می کرد  20روز پروژه رو می
خوابوندی؟»کاربری هم نوشت« :دم این مدیر پروژه گرم
که به حقوق حیوونا احترام گذاشته ».کاربر دیگری نوشت:
«می شد با کمک یک محیط بان این لونه رو جاشو عوض کرد
الزم نبود  20روز کار رو تعطیل کنن».

شاید شما هم بارها در گروهها و صفحات فضای مجازی از
قبیل اینستاگرام دیده باشید افرادی به فروش انواع
موادمخدر و ابزار آالت استعمال آن اقدام میکنند .این
صفحات با چنین محتوای نامناسبی متاسفانه به راحتی
در دسترس نوجوانان و کودکان قرار میگیرند که باعث
نگرانی خانواد هها شده است .صفحه ای هم بهتازگی
اقدام به فروش و تبلیغ مواد مخدر میکند که از یک کودک
برای مصرف کردن مواد و نشان دادن آن استفاده میکرد.
خوشبختانهاینصفحهباگزارشمردموپیگیریپلیسفتا
مسدود شد و گردانندگانش دستگیر شدهاند .پلیس فتا
از مردم خواسته چنین صفحاتی را به پلیس گزارش دهند
تا با آنها برخورد شود .کاربری نوشت« :حاال این مجازی
بود در دنیای واقعی واقعا یک چنین پدیده ای متاسفانه
وجود داره و حتی کودکانی هستند که به علت اعتیاد مادر
معتاد به دنیا میان».



مایزدیهاتو
خوابهمنمی
دیدیمیهروزی
فالمینگوها
بیانیزد،
کاش
مسئوالن
حواسشونبه
شکارچیان
احتمالی
باشه

عرضهبرنجتقلبیدرفروشگاهزنجیرهای!
ویدئویی از تخلف شعبهای از یک فروشگاه زنجیرهای
در شبکه های مجازی منتشر شد که بازتاب زیــادی در
شبکه های اجتماعی داشت .در این فروشگاه برنجی به
فروش میرسید که عنوان «برنج صدری محلی» روی
کیسههای آن درج شده بود ،اما به تشخیص اتحادیه
بنکداران مواد غذایی ،برنج صدری نبود بلکه برنجی با
کیفیت پایین تر بود .این برنج که با قیمت  23هزار و
 500تومان فروخته می شد به تشخیص اداره تعزیرات
به ارزش هر کیلو 13هزار تومان بوده و فروشگاه موظف
شد این برنج را به قیمت مصوب اداره تعزیرات به فروش
برساند .در پایان این گــزارش اعالم می شود که این
فروشگاه  480میلیون تومان جریمه شده است .کاربری
نوشت« :تکلیف اونایی که این برنج رو با دو برابر قیمت
خریدن چی میشه؟» کاربری هم نوشت« :باید نظارت ها
بیشتر بشه که الاقل فروشگاه های بزرگ جرئت تخلفای
اینچنینینکنن».
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خالقیتجدیدصداوسیما!
بهتازگی ویدئویی از یک برنامه موقع افطار تلویزیون در
فضای مجازی منتشر شده که میزبان دو نوجوان کانون
اصالح و تربیت بوده است .این دو نوجوان طی یک درگیری
کهازدنیایمجازیبهدنیایحقیقیکشیدهشدهمرتکبیک
قتل ناخواسته شدهاند .سپس این دو نوجوان در کانون
اصالح و تربیت به بازی کردن در تئاتر و کمک گرفتن از هنر
نمایش برای درمان روحی و روانی خودشان پرداختهاند.
البته موضوعی که باعث شد این برنامه مورد توجه یا
انتقاد کاربران قرار بگیرد نقابهای سیاهرنگی بود که
برای شناخته نشدن استفاده کرده بودند .بعضی آن را یک
خالقیت جدید از صداوسیما دانستند .کاربری هم نوشت:
«البته چون سنشون کم بود و مرتکب قتل شده بودند
خیلی خوبه شناخته نشدن .چون متاسفانه با این شرایط،
جامعه ظرفیت پذیرش چنین افرادی رو نداره».

توصیهخوبرانندهتاکسی

صفحه
اینستاگرام
 AFCعکس
هاییرواز
مسابقات
«فوتشال»
دراستان
گیالنکه
همزمانبا
آغازفصل
شالیکاری
برگزار
میشه
منتشرکرده

توی این
ایام الاقل
با لبخند
زدن به هم
روحیه بدیم
و این توصیه
راننده
تاکسی
شریف رو
اجرایی
کنیم

ف

وتشالگی
الندرAFC
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هرچندهنوزهمماسکهای
پزشکیودستکشالتکسدر
داروخانههابهندرتپیدامی
شوداماانواعماسکهایسه
الیهوN95ودستکشالتکس
از همان زمان شیوع کرونا در
اینستاگرام و تلگرام موجود
بود و لحظه ای قیمت های آن باال و پایین می رفت .اما هم اکنون
قیمتهرماسکسهالیهبهداشتیدراینستاگرام 1800تومان،
ماسک N95فیلتردار 55هزار تومان و دستکش التکس100
عددیهربسته 90هزارتومانموجوداست.

ماسک های پارچه ای 25تا 50هزار تومان

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

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اینروزهایکیازمهمترینجاهاییکهمیتوانکاالهایقاچاق،
غیر قانونی و حتی الکچری را خرید ،اینستاگرام و تلگرام است.
آن هم در پیج ها و کانال هایی که نه اجاره پرداخت می کنند ،نه
مالیاتونههزینههایجانبیدارند.البتهبرخیازاینصفحاتو
کانالهاممکناستحتیکاالییکهپولشراپرداختکردهاید
بهشماتحویلندهندوبرخیدیگرهمممکناستاجناسقالبی
یا دست دوم را به اسم جنس اصل و آک به شما بفروشند .به هر
حالاگرقصدخریدماسکالکچریراهمداریدکافیاستسری
بهپیجهایاینستاگرامییاکانالهایتلگرامیمخصویفروش
ماسک بزنید و انواع مختلف ماسک از جمله ماسک عروسکی،
چرم ،گلدوزی یا روبــان دوزی ،ماسک ست با شال یا شیلد را
ببینید.

ماسکهایبهداشتی
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رعیت نواز -دیدن چهرههای پوشیده شده با ماسک تقریبا تصویری عادی در سراسر
جهان شده است و احتماال چند دهه آینده از ما در تاریخ به عنوان مردمی یاد می
شود که مجبور بودیم همیشه ماسک به صورت داشته باشیم و از دوره ما به عنوان
دورهماسکدارانیادخواهندکرد.امادرهمیندورانکهدربسیاریازکشورها
استفاده از ماسک اجباری شده بارها و بارها تصاویری خنده دار از خالقیت های
مردم را که در ساخت ماسک به کار برده اند،دیده ایم مثل استفاده از بطری های
بزرگ آب معدنی ،ماسک روزنامه ای  ،ماسک با پوست های میوه و  ...این حجم
استفاده مردم از ماسک عالقه مندان به مد را مجبور کرد تا با کمی خالقیت این تکه
سفید خسته کننده بر صورت را برای عده ای جذابتر کنند و به همین دلیل برندهای مختلف و البته مطرح هم شروع به
ساختماسککردند.درآمدباالیبرندهاازفروشماسک شرایطیرابهوجودآوردهکهکمکمبایدبهصنعتماسکالکچری
هم سالم کنیم .به نظر می رسد این درآمد ،کیم کارداشیان را هم به فکر انداخته تا ماسک با مارک کیم کارداشیان و خواهران
تولید کند که مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است  .به همین دلیل امروز سعی کرده ایم نگاهی به قیمت
ماسک های مختلف در کشور خودمان و البته جهان بیندازیم و ببینیم صاحبان برندها چطور ماسک هایی را که کمترین
کارایی نسبت به ماسک های سه الیه پزشکی دارند با قیمت های گزاف به مردم می فروشند و برخی از پولدارها آن ها را می
خرند آن هم به این دلیل که تفاوتشان را با بقیه نشان دهند.

مرکز فروش ماسک های الکچری
فالمینگوهادریزد!

دستگیریتبلیغاتکنندهمجازیموادمخدر

!

تولید ماسکالکچریدرحال تبدیلشدنبهیکصنعتپرسوددرجهاناست ،عدهای
ماسکالکچری راازکجا وبهقیمتیمیخرند؟
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ماسک الکچری از  50هزار ات
 11میلیون تومان

layout@khorasannews.com

باجستوجودراینستاگرامو
تلگرام به راحتی می توانید
کانال ها و پیج هایی را که
ماسک هــای الکــچــری می
فروشند  ،پیدا کنید .جالب
این جاست که معموال قیمت
ماسکهادربیشترصفحاتو
کانالهانزدیکبههمهستندوبهنظرمیرسدمرجعقیمتدهی
آن ها یکی است و معموال مدل ها هم شبیه به هم هستند .به هر
حالاگرقصدخریدماسکپارچهایداریدکهمعموالکاراییبرای
مقابله با کرونا ندارد باید برای ماسکهای پارچهای طرحدار،
گلدوزیوروباندوزیدرفضایمجازیمبلغیحدود 25تا۵۰
هزار تومان هزینه کنید .البته ماسک های عروسکی مخصوص
کودکانهم 15تا ۲۵هزارتومانقیمتدارد.

ست ماسک با شیلد و شال 195هزار تومان
در این میان برخی از صفحات اینستاگرامی سلیقه به خرج داده
اند و برای این که پول بیشتری به جیب بزنند از ترکیب ماسک و
شال استفاده کرده اند و این ترکیب را حدود  150هزار تومان
میفروشند.شایدبرایتانجالبباشدکهبدانیدبرخیهاحتی
کمی خالقانه تر عمل می کنند و با دوختن یک روبان هم رنگ
با شال و ماسک به یک شیلد 45 ،هزار تومان به قیمت این ست
اضافهمیکنندوآنرا 195هزارتومانمیفروشند.

ماسک چرمی 189هزار تومان
شاید شما هم اگر مثل من از
دوران جــوانــی گــذر کــرده
بــاشــیــد ایـــن مــاســک هــا را
نپسندید اما به گفته ادمین
صفحه ای که از این ماسک
ها می فروخت ایــن روزهــا
جوان ترها عاشق این مدل
ماسکاندوفروشباالییهمدارد.شمابرایخریداینماسک
هاباید 189هزارتومانهزینهکنیدجالباستکهبانگاهیبه
چند پیج دیگر و پرس و جوی قیمت ها متوجه شدیم که ماسک
چرمیچندالیهدرهمهجاباهمینمبلغبهفروشمیرسد.

ماسک عروس 200تا 500هزار تومانی هم رسید
در حالی که در جست و جوی
ماسک های الکچری بودیم
ب ــه مــــورد عــجــیــب مــاســک
عــروس هــم بــرخــوردیــم که
برای مان جالب بود .به نظر
می رسد برخی در این ایام
کــرونــا هــم حــاضــر نیستند
مراسم عروسی ساده ای برگزار کنند و برای متفاوت بودن
حاضرند پول های هنگفتی بپردازند .هرچند قیمت ماسک
عروس مروارید دوزی شده در فضای مجازی بین  200تا 250
هزار تومان بود اما ما صفحه ای را پیدا کردیم که اختصاصی
ماسک عروس درست می کرد .او قیمت ماسک های دست
دوزی شده را که با لباس عروس ست شده باشد  500هزار
تومان اعالم کرد و گفت کافی است عکسی از لباس عروس
برایشان بفرستیم تا ماسک ست شده با لباس را در کمتر از یک
هفته تحویل دهند.

ماسک های خارجی از 8دالر تا 700دالر
ماسک های الکچری تنها
منحصر به کشور ما نیست و
در کــشــورهــای دیــگــر هم
مــاســک وارد مــد شـــده و
بــرنــدهــای مــطــرح دنــیــا به
ساخت ماسک هایی که
هیچ تضمینی برای در امان
ماندن از ویروس ندارد رو آورده اند و حضور برندها را در هفته
مد نیویورک که در فوریه بود می شد به وضوح دید .برخی در
آمریکا و اروپــا پا را فراتر گذاشته اند و بــرای این که سهم
بیشتری از بازار مد داشته باشند رو به ساخت ماسک هایی از
جنس پوست مار و تمساح آورده اند که واکنش های زیادی
را هم به همراه داشته است.اما برای اطالع بیشتر از قیمت
ماسک در برندهای مختلف به سایت « »Cleoسری زدیم که
با ماسک هایی از  8دالر تا حدود  700دالر برخوردیم یعنی
قیمت ماسک الکچری حدود 130هزار تومان تا 11میلیون
تومان بود .البته ممکن است ماسک های گران تری هم
وجــود داشته باشد یا در آینده ای نزدیک تولید شود که
متاسفانه از نگاه ما دور مانده است.

