
| روزنامه جوان |  ش��ماره 5492

884984403سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

|  1440 صف��ر   5  |  1397 مه��ر   23 دوش��نبه 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 

مينا ورچي توئيت كرد: قابل توج��ه اونهايي كه با چك معامله مي كنند. 
استعالم پيامكي س��وابق چك برگشتي امكان پذير ش��د. با ارسال شناسه 
استعالم ۱۶رقمي مندرج در چك هاي صيادي به سامانه استعالم پيامكي با 
سرشماره ۷۰۱۷۰۱ اعتبار صادركننده چك از نظر تعداد و مبلغ چك هاي 

برگشتي ثبت شده نزد بانك مركزي مطلع شويد. 

صدرا توئيت كرد: در بيمارستان ش��هداي ۷تير شهرري قراره ساختمان 
جديد بسازن و براي اين كار بايد بيش از ۲۰۰درخت حدوداً ۶۰ ساله را قطع 
كنن. اعتراض ها تاكنون مانع شده، اما مسئوالن چند روزه با ادعاي جابه جايي 
درختان در حال شروع كار هستند، در صورتي كه جابه جايي درخت باالي 

۳۰، ۴۰ سال عماًل بي فايده است.

عين الم با انتشار اين عكس توئيت زد: پخت نان محلي توسط بانوان 
شهرستان باوي براي زائران پياده اربعين.

 اس�ماعيل معنوي با انتش�ار اين عكس توئيت زد: در پي قطره قطره 
خون هر شهيدي كه در اين سرزمين ريخته شده، امروز زائري پياده به سمت 

كربال مي رود... 

حسين يكتا توئيت زد: هر چي شرايط زيارت اربعين سخت تر بشه، نه تنها 
از شكوه اين حماسه كم نميشه، بلكه به زيبايي اين حماسه اضافه ميشه؛ اينو 

از زينب)س( ياد گرفتيم كه در شرايط سخت، خالق زيبايي  ها باشيم... 

آقاي ريشو توئيت كرد: سامانه س��ماح امكان ويرايش رو نداره، مثاًل من 
قباًل مي خواس��تم خودم ويزا بگيرم، تيكش رو توي س��ماح نزدم. االن بايد 
كنسل كنم ثبت نامم رو و مجدد ثبت نام كنم. جالب اينجاست كه مي نويسه 
هزينه هايي كه قباًل دادي به عنوان خسارت كم ميشه! اضافه كردن اعضاي 

خانواده هم بهكذا!

 علي كاظمي با اين عكس توئيت زد: ما به اين نوكري زوار حسين مينازيم.

 يك كار با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: اينجا هركي هرچي داره نذر 
حسين كرده.

 اسماعيل معنوي با انتشار اين عكس توئيت زد: كاروان زوار اباعبداهلل)ع( 
از شوشتر به سمت شعيبيه و شوش مي روند. آنها در مسير بايد از رودخانه دز 
عبور كنند. در اين مسير اهالي »روستاي خليفه حيدر« در آن سوي رودخانه 

يك شب با افتخار ميزبان زوار مي شوند.

 محمد معصوم با انتشار اين عكس توئيت زد: ۱۲۰۰ كارگر تو جريان 
ساخت استاديوم هاي فوتبال قطر كه ميزبان جام جهاني ۲۰۲۲مردن. )ورزش 
۳( اس��تاديوم يا اهرام ثالثه؟ اس��تاديوم هايي لوكس كه قرار ابرستاره هاي 
ميليوني توش فوتبال بازي كنن و ما بش��ينيم و سرگرم شيم. سرگرمي ما 

۱۲۰۰كشته به بار مياره. سرگرمي ما ميليون ها پول جا به جا مي كنه. 

علیرضا  سزاوار
  گزارش  یک

  غالمعلي جعف��ري نماينده م��ردم در مجلس گف��ت: طرح تحول 
سالمت، بار سنگين مالي به نظام وارد كرده است. زيرا اين طرح بدون 
مطالعه و اصول كارشناسي اجرا شده و همچنين طرح تحول سالمت 

به طور كامل بيمه ها را بر زمين زده است. 
  وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه مدرسه پادگان نيست و نظرات 
دانش آموزان باي��د در طراحي برنامه ها ديده ش��ود، گفت: برنامه هاي 

كليشه اي بايد حذف شود و روش هاي آموزش تغيير كند. 
  رئيس دانشگاه علوم پزشكي مجازي با اشاره به برگزاري دوره هاي 
مهارتي با مشاركت مؤسسات بين المللي توسط اين دانشگاه گفت: اين 
دوره ها براي مهارت افزايي دانش آموختگان است و افراد پس از شركت 
در اين دوره ها مدرك تحصيلي درياف��ت نخواهند كرد، بلكه تنها يك 

گواهي حضور اعطا مي شود. 
  وزير كشور از بازنگري سند ملي كنترل و كاهش مصرف مشروبات 
الكلي خبر داد و گفت: پرونده اخير توزيع مش��روبات الكلي دست ساز 
كه موجب مرگ تعدادي از مصرف كنندگان در برخي استان هاي كشور 

شده بود در جلسه آتي شوراي امنيت كشور بررسي مي شود. 
  اس��تاندار تهران ام��روز با حضور در س��امانه الكترونيك��ي مردم و 
دولت، پاس��خگوي تماس هاي مردم اس��تان در خصوص مشكالت و 

درخواست هاست.
  رئيس اداره مبارزه با سل و جذام وزارت بهداشت بيان داشت: حدس 
زده مي شود كه از هر سه نفر جمعيت جهان، يك نفر به باسيل سل آلوده 

بوده و در هر ثانيه يك نفر به تعداد آنان افزوده مي شود. 
  مديركل بهداش��ت، درمان و امور بيمه كميته امداد با اعالم اينكه 
۱۶۰هزار كودك دچار سوءتغذيه توس��ط وزارت بهداشت شناسايي 
 ش��ده اند، گفت: از اين تع��داد ۱۳۷هزار كودك س��بدغذايي دريافت 

مي كنند و بقيه پشت نوبت دريافت سبدغذايي هستند. 
  رئيس شوراي شهر تهران درخصوص سرنوشت افشاني در شهرداري 
تهران اعالم كرد:  اگر گزينه اي هم براي شهرداري مطرح باشد، به شما 
)اهالي رس��انه( نمي گويند. مي خواهيم بدانيم استفس��اريه به نتيجه 

مي رسد و از چه مسيري وارد شويم. 
  معاون پرورش��ي و فرهنگي وزير آموزش و پ��رورش گفت: مجلس 
دانش آموزي ۱۱سند پرافتخار تدوين كرده و در اختيار تصميم گيران 
قرار داده كه آخرين سند اين مجلس، سند حقوق دانش آموزان است. 

  رئيس كميسيون معماري و شهرسازي ش��هرداري تهران گفت: تا 
زماني كه طرح تفصيلي پابرجاست شورا و شهرداري اختيار توقف صدور 

پروانه هاي ساختماني را ندارند. 
  معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: باربرهايي )وانت ، 
كاميون و كاميونت( كه فاقد باربرگ باش��ند از س��وي پليس جريمه 

خواهند شد. 
  مديرعامل بيمه سالمت با بيان اينكه 85درصد بيمه شدگان تحت 
پوشش بيمه رايگان هستند، گفت: دولت حق بيمه اين افراد را به طور 

كامل پرداخت مي كند. 

سالمت در اربعين )بخش نخست(

کدام سازمان ها  مسئول سالمت اربعين هستند؟
زيارت اربعي��ن در عراق فرصت��ي را براي نمايش قدرت ش��يعيان 
ايجاد كرده اس��ت و به جرئ��ت مي توان گفت پي��اده روي اربعين از 
عظيم ترين س��رمايه هاي ش��يعيان جهت حضور قوي و باشكوه در 
عرصه بين المللي است. بنابراين هر مسئله اي كه شكوه اين حركت 
عظيم را تحت الش��عاع قرار دهد، بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. 
مس��ئله خدمات بهداش��تي و درماني به زائران اربعين يكي از اين 

مسائل مهم است. 
تسهيالت فراهم شده براي حضور ارزان تر و سهل الوصول تر بسياري 
از عالقه مندان به زيارت حضرت اباعبداهلل)ع( در ايام اربعين از جمله 
اسكان و غذاي رايگان و تبليغات رسانه اي پيرامون اهميت پياده روي 
اربعين و بيش از پيش شناخته ش��دن آن براي مردم، ش��رايطي را 
فراهم آورده كه بس��ياري از افراد از اقصي نقاط جهان فارغ از اينكه 
از چه سطحي از آموزه هاي و رفتارهاي بهداشتي برخوردار هستند، 
در اين پياده روي شركت  كنند. اين در حالي است كه جمعيت زياد 
زائران و واقع ش��دن ايام اربعين در فصل گرم در سال هاي آتي، آن 
هم در بستر بهداشتي و درماني كش��ور عراق، بدون در نظر گرفتن 
مالحظات بهداش��تي و درماني، مي تواند عواقب ناخوشايندي را به 

دنبال داشته باشد.  
از سويي موضوع خدمت رس��اني در بس��تر اربعين موضوعي كاماًل 
مردمي و برخاسته از بطن مردم اس��ت، اما در اين ميان دو موضوع 
مهم تأمين امني��ت و ارائه خدمات بهداش��تي و درمان��ي به لحاظ 
اينكه خدماتي تخصصي هستند، حتي اگر مردم در ارائه آن دخيل 
باشند موضوعاتي نيس��تند كه بتوان آنها را بدون نظارت، در بستر 
فعاليت هاي مردمي ره��ا كرد. در موضوع ارائه خدمات بهداش��تي 
درماني شناس��ايي احتمال بروز بيماري هاي رايج متناسب با فصل 
س��ال، تهيه داروها و تجهيزات مورد نياز، حضور تيم هاي تخصصي 
بهداشتي و درماني و همچنين توجه به آموزش و آماده سازي زائران 
براي حضور در پياده روي اربعين از مواردي هس��تند كه بايد مورد 

توجه قرار داده شوند. 
در اين راستا سؤاالت متعددي مطرح است كه پاسخ به آنها مي تواند 
در روشن شدن اهميت موضوع و پيشنهاد راهكارهاي احتمالي براي 

رفع دغدغه ها در اين زمينه راهگشا باشد. 
سؤال نخست اينكه تأمين سالمت زائران در اربعين در كشور ايران 
به چه نهاد يا سازماني سپرده شده است؟ و آيا نهادهايي كه تأمين 
سالمت زائران بر عهده آنان گذاشته شده است، به تنهايي مي توانند 

دو مسئله مهم بهداشت و درمان زائران اربعين را پوشش دهند؟
موضوع اربعين در سطح حاكميتي كشور ايران بر عهده ستاد مركزي 
اربعين حسيني كه رياست آن معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور 
است و داراي كميته هاي گوناگون به شرح ذيل است كه يك نهاد به 

صورت مشخص دبير آن كميته مي باشد:
*امنيتي و انتظامي:نيروي انتظامي

*اطالعاتي:وزارت اطالعات 
*هماهنگي سياسي و كنسولي: وزارت امور خارجه

*فرهنگي و آموزشي: بعثه مقام معظم رهبري
*زيرساخت:معاونت عمراني وزارت كشور

*حمل و نقل و سوخت: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
*اعزام: حج و زيارت

*مش��اركت هاي مردمي، اس��كان و تغذيه س��تاد بازسازي عتبات 
عاليات

*امداد و نجات: هالل احمر
*بهداشت و درمان: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

*اطالع رساني و مستندسازي: صدا و سيما 
*خدمات شهري:شهرداري تهران

*س��تاد اربعين استان ها ش��امل س��تاد برگزاري اربعين حسيني 
استان ها سراسر كشور )۳۱ استان(: استانداران

ستاد عراق )ستاد زائرين اربعين حس��يني مستقر در كشور عراق(: 
سفير جمهوري اسالمي ايران در عراق

در يادداش��ت هاي بعدي به جزئيات مس��ائل مرتبط با س��المت و 
بهداشت در سفر معنوي اربعين مبسوط تر خواهيم پرداخت. 

* هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران

زهرا روددهقان*

عمومي ب��ودن پروفايل اينس��تاگرامي اي��ن افراد 
موجب شده تا بيشتر ديده شوند. روش هاي ديگري 
مانند انتشار پس��ت هايي كه زندگي الكچري اين 
افراد مشهور را نمايش مي دهد و موجب كنجكاوي و 

مراجعه بسياري از افراد به صفحاتشان شده است. 
ضمن اينكه »جل��ب توجه« مخرج مش��ترك اين 
افراد هم هس��ت. جلب توجه مي توان��د يك هنر يا 
اختالل شخصيتي باش��د! هنر جلب توجه در واقع 
يك استعداد ذاتي است و مثل فردي كه در بازيگري، 
ورزش، موس��يقي، تحصيل و غيره اس��تعداد دارد. 
برخي اف��راد هم در جل��ب توجه ديگ��ران يا جلب 
رضايت آنها استعداد خاصي دارند، شايد به همين 
دليل است كه هر كسي نمي تواند به اندازه اين افراد، 
در اينستاگرام مشهور شود.  در واقع مي توان گفت 
افرادي كه ما در اينستاگرام به آنها لقب اينفلوئنسر 
داده ايم، از هنر جلب توجه برخوردار هس��تند  اما 
بيشتر اين جنجال ها و شايعات است كه ميدان داري 

مي كند. 
  توئيتر: يك زد و خورد دوطرفه

به دلي��ل س��هولت در اس��تفاده و قابليت هايي كه 
اخيراً به توئيتر افزوده ش��ده )افزودن عكس، گيف، 

ويديو و نظرس��نجي( توئيتر مي تواند رسانه خوبي 
در شبكه هاي مجازي به ش��مار بيايد. حساب هاي 
كاربري توئيتر در ايران يا توس��ط خود افراد، مانند 
حساب حسام الدين آش��نا، جواد ظريف و عارف يا 
توس��ط جمعي از طرفداران مانن��د احمد توكلي و 
گاهي توس��ط تيم رس��انه اي يا روابط عمومي آنها 
مانند ش��هرداري تهران مديريت مي شود.  به لطف 
كانال هاي مختلفي كه در تلگرام، توئيت هاي منتخب 
كاربران در مسائل مختلف را منتشر مي كنند توجه 
به اين شبكه افزايش يافته است، اما جو كلي توئيتر، 
بيشتر يك زد و خورد دوطرفه است. شكايت از وضع 
موجود و اعتراض هاي سياسي و اجتماعي در يكطرف 
و مقابله عده اي ديگر در برابر اين هجمه ها در طرف 

ديگر اس��ت. هر چند كاربران مذهبي بسياري نيز 
در اين شبكه هستند كه در مناسبت هاي مختلف، 

تگ هايي را به صدر باالتري فرستاده اند. 
  جوالن بنگاه هاي خبرپراكني

پرفالوورترين حساب هاي توئيتري فارسي متعلق به 
بي بي سي فارسي است كه اين صفحه با ۱/۱5ميليون 
كاربر مدعي اس��ت آخرين اخبار اي��ران و جهان را 
اطالع رساني مي كند. تمركز اصلي بر اخبار سياسي 
اس��ت.  رتبه دوم پرطرفدارترين حس��اب توئيتري 
متعلق به جواد ظري��ف وزير خارجه كش��ورمان با 
۱/۰9ميليون فالوور اس��ت. اين صفحه تنها به زبان 
انگليسي اس��ت. البته در اين صفحه اخبار زيادي از 
ديگر رسانه هاي جهان و حتي اخبار وزارت خارجه 

امريكا هم منتشر و به آنها واكنش نشان داده مي شود.  
صفحه توئيتري رس��انه صداي امري��كا با ۷9۰هزار 
فالوور در رتبه سوم قرار دارد، اين صفحه در معرفي 
خود مدعي انتش��ار تازه ترين خبره��ا، گزارش ها، 
گفت وگو، عكس و فيل��م از امريكا، اي��ران و جهان 
اس��ت. توئيتر فارس��ي وزارت خارجه امريكا هم در 
اين صفحه براي كاربران تبليغ و پيشنهاد مي شود.  
رتبه چهارم باالترين فالوور متعلق حس��ن روحاني 
با ۶88هزار دنبال كننده است؛ اين صفحه به عنوان 
حساب رس��مي پايگاه اطالع رساني حسن روحاني 
معرفي ش��ده و جالب اينكه صفحه محمود صادقي 
نماين��ده مجلس ه��م در اين صفحه پيش��نهاد به 
بازديد شده اس��ت.  صفحه توئيتري رسانه دويچه 
وله فارس��ي هم با ۶۴۰هزار فالوور در جايگاه پنجم 
پر طرفدارترين هاست. اين رسانه آلماني تبار تمركز 
اصلي اش بر موضوعات اجتماعي، محيط زيس��ت و 
اقتصادي است. هرچند كه از عينك سياسي خودشان 
به موضوعات مي نگرند.  در مجموع بررسي ها در توئيتر 
نشان مي دهد كه خبرپراكني هاي مجازي كه پا به 
عرصه واقعي هم مي نهند، از همان صفحات پرهياهو 
و جنجال س��از برمي خيزند. جالب اينكه بازيگران، 
الكچري بگيران، ورزش��كاران و خودش��يفته هاي 
اجتماعي برعكس اينستاگرام اينجا كاماًل به حاشيه 
رفته و فضا براي خودشيفتگان سياسي بازتر است. 
هرچند ك��ه توئيتر ب��ا فناوري جديدش س��طحي 

حرفه اي تر از اينستاگرام را ميزباني مي كند. 

 آغاز انتشار تضادهاي طبقاتي، زندگي اشرافي 
و اخبار غيررسمي در جامعه ايراني از پرطرفدارترين صفحات اينستاگرامي و توئيتري فارسي است

حاشيه هاي تمام نشدني
سحر قريشي با ۶/۱ ميليون فالوور در جايگاه 
پنجم فهرس��ت اينفلوئنسرهاي ايران است. 
وي پ��س از ايف��اي نق��ش يلدا در س��ريال 
دلنوازان به شهرت رس��يد؛ قريشي بازي در 
بيش از ۲5فيلم سينمايي را در كارنامه هنري 
خود دارد.  وي اكثر اوقات ترجيح داده است از 
تعداد باالي فالوورهاي صفحه اش، براي سفير 
برندهاي مختلف شدن استفاده كند. عكس ها 
و فيلم ه��اي تبليغاتي او براي ي��ك برند لنز 
رنگي چشم و يك برند روسري نيز فالوورهاي 
زيادي را ج��ذب ك��رد.  از دوران پرجنجال 
فعاليت قريشي مي توان به مصاحبه اش با رضا 
رشيدپور اشاره كرد كه در آن مشخص شد، 
اطالعاتش از دنياي هنر به شدت كم است و 
او صرفاً يك بازيگر تجربي اس��ت. اين ماجرا 
هجوم نظ��رات منفي را به س��مت صفحه او 
سرازير كرد.  آخرين حاشيه اين خانم بازيگر، 
ش��ايعه ازدواجش با فوتباليستي مشهور كه 

فالوورهايش را هم افزايش داده است. 

شير خشك  و طراحي جواهر
در بين كاربران ايراني، صفحه اينستاگرامي مهناز 
افشار با ۷/۶ ميليون فالوور جايگاه نخست را دارد. 
وي بازيگري را با يك مجموعه تلويزيوني به نام 
گمشده در ۱۳۷۷ شروع كرد، پس از آن در همان 
سال با ايفاي نقش در فيلم سينمايي دوستان به 
س��ينما راه يافت. بازي در فيلم سينمايي شور 
عشق در ۱۳۷9 او را به شهرت رساند. هم اكنون 
او همس��ر محمدياس��ين رامين فرزند معاون 
مطبوعاتي وزير ارش��اد اسبق اس��ت.  ماجراي 
واردات شيرخشك هاي فاسد توسط همسرش 
كه موجب زنداني شدن او نيز شده بود، از جمله 
مسائلي بود كه موجب زير ذره بين قرارگرفتن 
بيشتر اين بازيگر شد و طبعاً در پرفالوورترشدن 
صفحه او بي تأثير نبود. البته كان��ال تلگرام او با 
تعداد عضو باال، شوي جواهرات برادرش كه اين 
بازيگر مدعي است تعدادي را خودش طراحي 
كرده، بازي اش در تئاتر موزيكال اليورتوييست و 
فعاليت هاي اجتماعي جديدش هر كدام به نوعي 

در ديده شدن صفحه اش تأثير داشتند. 

نخست اينكه اينفلوئنسرش��دن يا به بيان عوام، 
شاخ در اينس��تاگرام خرج زيادي ندارد و نيازي 
نيست كه حتماً كار مهم و اختراعي داشته باشيد، 
بلكه يك كليپ جنجالي به سادگي شما را مشهور 

مي كند. 
اينفلوئنس��رها را مي توان به س��ه دس��ته، افراد 
مش��هور اجتماعي مثل بازيگران و ورزشكاران، 
الكچري ها و خارق العاده ها تقس��يم بندي كرد. 
الكچري ها افرادي هستند كه با زندگي لوكس يا 
وابستگي هايشان و خارق العاده ها هم با ويدئوهاي 
عجيب از رفتار نابهنجار شان معروف مي شوند. در 
رقابت بين اين سه دسته، افراد مشهور اجتماعي 
بيش��ترين فالوور يا دنبال كننده در اينستاگرام 

را دارند. 

 پيوند شاخ هاي اينستاگرام با تجارت
جايگاه دوم بيش��ترين فالوور اينستاگرام ايراني 
متعلق به رامبد جوان با ۷/۳ ميليون فالوور است 
كه با برنامه شاد خندوانه مدت هاست شهرتش 
را حفظ كرده  و  روند ش��روع به كار هنري او به 

ترتيب در تئات��ر، تلويزيون و س��ينما بوده و در 
۱۱فيلم سينمايي به ايفاي نقش پرداخته  است. 
وي كارگردان و مجري برنامه خندوانه است كه 
چهار سال بي وقفه از شبكه نسيم در حال پخش 

شدن مي باشد. 

اصلي ترين دلي��ل پرمخاطب بودنش هم همين 
برنامه است. جوان مدت هاس��ت كه به اهميت 
فضاي مجازي و تأثيرش پي برده و خنداننده شو 
و استفاده از كمدين هاي اينس��تاگرام گواه اين 
داستان اس��ت.  اما آخرين اقدام او در اين راستا، 
رونمايي از پلتفرم »اينفلوئنسر ماركتينگ تك 
اس��تار« و برگزاري فرش قرمزي با حضور افراد 
مشهور اينستاگرامي مورد عالقه اش بود كه همين 
اواخر انجام ش��ده اس��ت.  اين پلتفرم برنامه اي 
اختصاصي براي ارتباط برندها و اينفلوئنس��رها 
)شاخ هاي اينستاگرام( در شبكه هاي اجتماعي 
اس��ت. اين پلتفرم افراد تأثيرگذار را براس��اس 
نيازهاي واقع  بينانه يك كسب و كار معرفي مي كند 
و به گونه اي طراحي شده كه مرتبط ترين افراد در 

كمپين هاي تبليغي معرفي شوند. 
يكي ديگر از عوامل��ي كه صفح��ه رامبد جوان 
را پر رفت و آمد كرد، حاش��يه ازدواج س��وم او با 
نگار جواهريان و س��پس تأييد اين حاش��يه بود 
كه مي ت��وان گفت دوران پرجنجال��ي را براي او 

رقم زد. 

همه موضوعات اجتماعی
بهنوش بختياري با ۶/۷ ميليون فالوور در رتبه  
سوم فهرست قرار دارد. او از اولين ستاره هايي 
است كه در اينس��تاگرام به فالوور ميليوني 
دس��ت پيدا كرد و زماني اين دنبال كننده ها 
را ارتش خودش نامي��د! اين رقابت ميليوني 
زماني باعث ايجاد جنجال هايي بين او و سحر 
قريشي شد كه پس از مدتي آنها دشمني و 
حتي رقابت با يكديگ��ر در دنياي مجازي را 
تكذيب كردند.  وي دلي��ل حضور پررنگش 
در اينستاگرام را تا حدودي برون گرايي اش 
دانس��ته اس��ت. بختي��اري هرازگاه��ي در 
حوزه هاي اجتماعي هم خبرساز مي شود  و 
تقريباً به همه موضوعات اجتماعي واكنش 
نشان مي دهد. او س��ال قبل هم، حاشيه اي 
را به علت بازي در يك تيزر فروشگاه عطر و 
ادكلن پشت سر گذاشت كه عالوه بر هجوم 
فالوور ها به صفح��ه اش منجر به پيش آمدن 
كدورتي بين او و مهراب قاسم خاني نويسنده 

طنز نيز شد. 

از لندن تا رستوران
چهارمين صفحه اينستاگرامي پردنبال كننده 
ايراني متعلق به الناز شاكردوست با ۶/۲ ميليون 
فالوور است. او بازيگري را با تئاتر آغاز كرد و در 
سن ۱9سالگي  با بازي در فيلم گل يخ در سال 
۱۳8۳ به كارگردان��ي كيومرث پوراحمد پا به 
عرصه سينما گذاشت.  اينستاگرام شاكردوست 
را به نوعي مي توان به دو بخش قبل از اقامتش 
در انگليس و بعد از آن تقس��يم ك��رد؛ اقامت 
كوتاه مدت او كه به گفته خ��ودش براي ادامه 
تحصيل بود، در پست هاي اينستاگرامش هم 
تغييراتي مش��هود ايجاد كرد. او كه در ابتداي 
فعاليتش بيشتر تصاويري از چهره اش، سفرها 
و تفريحاتش با ديزاين لباس منتشر مي كرد، 
به يك ب��اره بعد از اقام��ت در لندن تصاويرش 
به عكس هايي در دانشگاه، كتابخانه و در حال 
معرفي كتاب و حتي نش��ان دادن بخش هاي 
مهمي از صفحات كتاب تغيير كرد. البته اكنون 
به تهران برگشته و رستورانش را هم با حضور 

بخشي از فالوورهايش افتتاح كرد. 

 بيماری جلب توجه
یا جریان سازی فيك ؟!
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 دسته بندي
 اینستاگرامی

شبكه هاي اجتماعي با تمام سود و معايب ش�ان همچنان رو به رشد هستند. در حال حاضر 
هيچ آمار دقيقي در مورد تعداد كاربران ايراني اينستاگرام و توئيتر وجود ندارد؛ اما تعداد 
دانلودهاي اينستاگرام در كافه بازار بيش از 16ميليون بوده و با در نظرگرفتن دانلود از طريق 
گوگل پلي و فروشگاه اپل مي توان تخمين زد كه اين شبكه در ايران حدود 20ميليون كاربر 
دارد. با نگاهي گذرا به جريان س�ازترين صفحات مجازي در توئيتر و اينستاگرام و بررسي 
پست هاي ادمين هاي اين صفحات مشخص مي شود كه منبع منتشركننده سبك خاصي از 
زندگي و اخبار غيررسمي از مراجع غيرقابل اعتماد، گردانندگان اين صفحات هستند. جالب 

اينكه اين گردانندگان خودشان مدل الكچري سبك زندگي را تبليغ مي كنند يا خبرهاي 
حاشيه اي را اصلي جلوه مي دهند و بعد در فضاي واقعي يا حتي همان فضاي مجازي از فاصله 
طبقاتي، فقر، نااميدي و بي تدبيري گاليه مي كنند! يعني خودشان به مردم جو مي دهند و باز 

خودشان هم از همان جو در پيشگاه مردم شكايت مي كنند !
واكاوي پرطرفدارترين صفحات ايراني در توئيتر و اينس�تاگرام ما را با بخش�ي از سازوكار 
اين شبكه اجتماعي در جامعه آشنا مي كند، اينكه چطور برخي در آن به شهرت مي رسند و 

ميليون ها نفر هم به آن معتاد مي شوند. 

 دیده مي شوم
 پس هستم!


