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فرهنگ روزنامـه صبـح ایـران

شعر تجربة پختگی انسان است  باشگاه خبرنگاران جوان: محمدرضا سهرابی نژاد، شاعر، با بیان اینکه دنیای مجازی فضای به هم ریخته ای است، گفت: روی بی ارزش ترین اشعار کامنت می گذارند و 
فردی که حتی از سنش هم مشخص است تجربه ای ندارد، مورد تحسین قرار می گیرد اما شعر خوب یک شاعر بزرگ دیده نمی شود. وی افزود: شعر تجربة پختگی یک انسان است پس مانند الماسی که 

پس از بارها صیقل خوردن درخشنده می شود، بر روی شعر باید کار شود و شاعر آن را صیقل دهد. 
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 رسانه و صنایع فرهنگی  

درنــگ

 یك جراح مغز و 
اعصاب از شيراز 
بعد از دیدن 
صفحه اینستاگرام، 
به صورت تلفني 
با معلم جوان 
صحبت كرد. او 
بدون معرفي 
خودش، مبلغ 2 
ميليون تومان به 
حساب معلم واریز 
كرد تا براي بچه ها 
رایانه و دیتا ویدیو 
پروژكتور بخرد

بــــــــرش

پول این ارزاق 
برای مستمندان 
در ماه مبارک 
رمضان از همیاری 
کاربران فضای 
مجازی فراهم شده 
است
عکس: سایت 
مؤسسه خیریه 
همت

ادبیات

عملکرد ناكافی نویسندگان 
درباره حقوق كودكان

برآبادی،  محمود  ایسنا: 
انجمــــن  نایب رئیــس 
نویســندگان کــودک و 
نوجوان، با اشاره به رتبه 
میان 163  در  ایران   84

کشــور در زمینه رعایت حقوق کودکان، 
ایــن موضوع را منوط بــه توجه نهادهای 
مدنی دانســت و تصریح کرد: نویسندگان 
به تبــع توجهی که در ایــن زمینه وجود 
دارد کار کرده و می کنند و اگرچه در این 
زمینه آثاری خلق شــده، اما هنوز حجم 
آثار متعلق به این موضوع نتوانســته است 
ژانرهای مختلف و سلیقه های گوناگون را 
در بــر گیرد. او افزود: همــه آحاد جامعه 
حتی کودکان و نوجوانان باید نســبت به 

مسایل پیرامونشان آگاه باشند.

دانشگاه

تقویت حضور مجالت علوم 
انسانی در سطح بين المللی

پژوهش  معـــاون  مهر: 
و فنــاوری وزارت علــوم 
بــا اشــاره به تشــکیل 
پژوهش  توسعه  »شورای 
در علوم انسانی و هنر« از 

برنامه های این وزارتخانه برای تقویت حضور 
مجالت علوم انســانی در عرصه بین المللی 
خبــر داد. وحید احمدی گفت: برای اولین 
بار شــورایی با عنوان »شــورای توســعه 
پژوهش و فناوری در علوم انســانی و هنر« 
در وزارت علوم به ریاست وزیر علوم تشکیل 
شــد. برای اینکه مجالت علوم انسانی ارتقا 
یابند باید کالس های آموزشی برگزار کرد، 
استانداردهای بین المللی را اعمال کرد و از 
آنها حمایت کرد که در وزارت علوم هر سة 

این کارها انجام شده است.

فرهنگ عمومی

از ایتاليایی ها 
یاد بگيرید

مهــر: در حالــی کــه 
ایتالیایی  خانواده هــای 
میالدی   ۲۰13 سال  در 
6/6 درصد از هزینه های 
بــه  را  خــود  ســالیانه 

فعالیت های فرهنگی اختصاص داده بودند، 
این رقم در ســال ۲۰14 بــه 7/1 درصد 

افزایش یافته است.
مطابــق آخریــن آمارهــا، خانواده هــای 
ایتالیایــی در ســال ۲۰14 میالدی 6۵ 
میلیون و4۲۰ هزار یورو برای مشــارکت 
فرهنگی در اوقات فراغت هزینه کرده اند. 
4۲/6 درصد از این هزینه ها صرف مشاهده 
نمایش های زنده، سینما، رادیو و تلویزیون 
و ورودی موزه ها و سایت ها و ابنیه باستانی 

شده است. 

کتاب

»ملکه آتوليا« 
برای نخستين بار به ایران آمد

فرهنگ: نشـر »آموت« 
آتولیا«  »ملکــه  رمــان 
نوشــته مگان والن ترنر 
را با ترجمه رویا بشــنام 

منتشر کرد.
این رمان کــه در زمره آثار ادبیات معاصر 
آمریکا به شــمار می رود، داســتانی است 
از زندگی »ملکه آتولیــا« که برای نجات 
کشــورش مجبور شــده تن به ازدواجی 
اجبــاری بدهد و حاال به زنی ســنگدل و 
مغرور بدل شــده که تحملش را از دست 
داده، شوهرش را کشته و به تنهایی، کشور 

را اداره می کند.
»ملکــه آتولیــا«   در 3۵۰  صفحــه و با 
قیمت ۲1۵۰۰ تومان توسط نشر »آموت« 

منتشرشده است.

صنعت فــرهنگ

 فرهنگ/ زهــره كهندل   فقط که 
نباید دیــوار مهربانی یا طاقچه مهربانی 
یا کلبه مهربانی داشــت. گاهی می توان 
صفحه مهربانی هم داشت، به این شرط 
که غیرت کنید و آســتین همت را باال 
بزنیــد. ایــن روزها انجــام کار خیر در 
فضای مجازی ســرعت گرفته. این فضا 
برای رســانه ها هم میدان خوبی شــده 
اســت که با گرفتن یک نشانه و نشانی، 
پی آدم های ناچاری بروند که بشــود با 
کمک هــای مردمی، گره از 

کارشان گشود. 
گاهــی کارهــای بــزرگ 
کوچــک  ایده هــای  از 
می گیرنــد.  سرچشــمه 
شــاید باورتان نشــود اما 
خیریــه »همت« کارش را 
کرد.  پیامک شروع  از یک 
می گوید:  قمصریان  مهدی 
قبل  سال  پنج  شهریورماه 
از دوســتانم  بود که یکی 
برایم پیامکی فرســتاد که 
در آن بــرای تهیه یخچال 
جهیزیه خانواده ای نیازمند 
و آبــرودار پول خواســته 
زمان کمی  دستم  آن  بود. 
تنگ بود. همین پیامک را 
از دوســتان  برای گروهی 
مشــارکت  با  فرســتادم. 
هزینه  آنهــا  از  تعــدادی 
خرید آن یخچال تأمین شد. او از همان 
زمــان تصمیم گرفت که بــا راه اندازی 
یک سایت اینترنتی، کمک های مردمی  
را جمــع آوری کند. شــیوه کاری این 
خیریه چنین است که پولی به نیازمند 
نمی دهــد بلکــه خــودش وارد میدان 
می شــود و آنچه را کــه نیازمند به آن 

نیاز دارد، تهیه می کند؛ از دارو گرفته تا 
هزینه های درمان و معاش زندگی.

 
 ِشیرکردن کار خیر

قمصریــان خیریــه دیجیتالی »همت« 
را راه انــدازی کــرده و حــاال حــدود 
پنج ســال اســت که مــردم می توانند 
در دنیــای مجــازی هم کمــک کنند. 
اینترنتــی  نشــانی  در  خیریــه   ایــن 
خالصه   www.hemmat11۰.com
شده اســت که البته شــماره ثبت هم 
دارد. شــاید شما هم قصه علی تیموری 
را یادتان باشــد. پسر دانشــجویی که 
سال گذشــته به خاطر برق گرفتگی، دو 
دســتش را قطع کردنــد. تازه داماد بود 
و اول زندگی این مشــکل برایش پیش 
آمد. یــک عکاس خبری در گزارشــی 
تصویــری، زندگــی او را روایــت کرد 
و آدرس ایــن گزارش در شــبکه های 
اجتماعی دست به دست چرخید. خیریه 
»همت« پــای کار آمد، تمام کمک های 
مردمــی  را جمــع کرد و دو تا دســت 
مصنوعی بــرای علی خریــد. به گفته 
قمصریــان، خیریه »همت« با اعتقاد به 
ضرب المثــل »قطره قطــره جمع گردد 
وانگهی دریا شــود«، ذره ذره کمک های 
مردمی را جمع می کند تا گره از مشکلی 

بگشاید. 
به باور او، شــاید ما مثل خیلی از افراد 
متمکــن و ثروتمند توانایی مالی زیادی 
برای انجام کارهای خیر نداشــته باشیم 
اما وقتی کنار هم قرار می گیریم، حتی 
با رقم های کوچک هــم قادریم بعضی 

گره ها را باز کنیم.
همین بهانه کافی بود تا چند نفر را دور 
هم جمع کننــد که یک خیریه مجازی 
را راه بیاندازنــد؛ خیریه ای که مســبب 

کارهای خداپســندانه  شده است. شرح 
هر کمکی هم در قالــب »گزارش های 
مهربانــی« روی پورتــال ایــن خیریه 
تا مردم در جریان  بارگذاری می شــود 
ریال هایــی که هدیه می کنند، باشــند. 
»همــت« دو اولویت اصلــی در کارش 
بــرای خانواده های  دارد:  تهیه جهیزیه 
اعطــای کمک های بالعوض  و  نیازمند 
بــرای مصــارف دارویــی و درمانی. اما 
تالش های این خیریه به همین جا ختم 
نمی شــود و اگر کار خیــر دیگری هم 
پیش بیاید که اولویت آن ثابت شــود، 
برای انجام آن اقدام می گردد. تهیه سبد 
غذایی برای خانواده های نیازمند هم از 
کارهایی بود که در آســتانه ماه مبارک 

رمضان انجام دادند. 

 کمک به بچه های لب مرز
کارهــای خیر فقط در قالب کار گروهی 
و تشــکیالتی نمی گنجد، بعضی وقت ها 
یک نفر هم می تواند به تنهایی مســبب 
خیر شــود. مقداد باقــرزاده معلم یک 
نزدیــک مرز  دبســتان در روســتایی 
راه اندازی  بــا  او  ترکمنســتان اســت. 
صفحه اینســتاگرام »دبستان معرفت« 
کمک هــای مردمــی  زیــادی را برای 
ترکمن نشــین  روســتای  دانش آموزان 
»آیرقایه« جذب کرده است.  او ماجرای 
راه اندازی این صفحــه را چنین تعریف 
اول صفحه شــخصي خودم  می کنــد: 
بود. عکس هایم با بچه هاي مدرســه را 
مي گذاشتم و دیدم که بازدیدکنندگانم 
بیشتر شــدند. همین شد که نام صفحه 
را به »دبســتان معرفــت« تغییر دادم. 
جالب اینکه در اکثر صفحات اینستاگرام 
حتي افراد مشهور نظرات مخالف و بعضاً 
توهین  آمیزی مي گذارند ولي این صفحه 

اصاًل چنین کامنت هایي نداشــته است. 
ایــن صفحه در حــال حاضر حدود 1۰ 

هزار دنبال کننده دارد. 
باقرزاده درباره هدایایــی که از راه این 
صفحه مجازی برای بچه های مدرسه ای 
محروم در نقطه صفر مرزی به دســتش 
رســیده، می گوید: هدایا متفاوت است؛ 
از دفتــر و کتــاب گرفته تــا وجه نقد. 
وقتي هدیه ای مي رســد، بچه ها حسابي 
خوشحال مي شوند چون روستا، محروم 
و دور از امکانات اســت. بــراي گرفتن 
هدایاي نقدي هم آدرس خانه خودمان 

را مي دادم.
او دستشــویي مدرســه را با کمک هاي 
مردمي ساخت چون براي تأمین پولش 
مشکل داشتند. کل بودجه مدرسه براي 
یک سال، 1۰۰ هزار تومان است! با این 
پــول چکار مي شــود کرد؟ ایــن معلم 
برایمان  جوان توضیح می دهــد: گاهي 
انگلیســي هدیه مي رسد و  کتاب زبان 
در ســاعات فراغت، با بچه هــا کلمات 
انگلیسي کار مي کنم. بچه ها خیلي زود 

یاد مي گیرند و با استعدادند.
جالب اســت که یک رایانه هم از طریق 
این صفحه مجازی به بچه های مدرســه 

هدیه شده است. 
یک جراح مغز و اعصاب از شــیراز بعد 
از دیدن صفحه اینســتاگرام، به صورت 
تلفنــي با معلم جــوان صحبت کرد. او 
بدون معرفي خــودش، مبلغ ۲ میلیون 
تومان به حساب معلم واریز کرد تا براي 
بچه ها رایانــه و دیتا ویدیــو پروژکتور 
بخرد. مبالــغ دیگري هم واریز شــده 
تا براي بچه هــا لوازم التحریر و لباس و 

کفش تهیه شود.

 فقط با یک صفحه بدون همکار
باقرزاده به تنهایی و با ایجاد یک صفحه 
در فضای مجازی توانست بچه های یک 
مدرسه محروم و مرزی را از نظر امکانات 
و تجهیــزات تأمین کند و مهربانی را از 
اتاق عمل یک جراح در شیراز به پشت 
نیمکت هــای دانش آمــوزان روســتای 

»آیرقایه« بیاورد.
اپلیکیشــن هایش  و  فضــای مجــازی 
آسیب ها و مشــکالت زیادی دارد. این 
حــرف را قبــول داریم. ولی اگــر واقعاً 
کســی قصد خیر داشته باشد و بخواهد 
از این فرصت برای کاستن آالم دیگران 
استفاده کند و انســان های اهل خیر و 
خوبی را پیدا کنــد تا به کمک یکدیگر 
کاری کارســتان انجام دهنــد، این کار 
اســت؛ همچنان کــه مهدی  شــدنی 
قمصریــان و مقداد باقــر زاده انجامش 

داده اند.

فضای مجازی می تواند بستری مناسب برای فعاليت های عام المنفعه و كمك به نيازمندان باشد

کار خیر را به اشتــراک بگذار

معاون صنایع دستی سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری كشور به »قدس« پاسخ داد

چرا بازار داخلی ما سهم كمی از صنایع دستی دارد؟
 فرهنگ/ زهره كهندل    بیشــتر صنایع دســتی بازار ایــران، غیرایرانی 
است! به گفته معاون صنایع دستی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری کشور سهم بازار سوغاتی مشــهد از صنایع  دستی داخلی در 
گذشــته فقط ۵ درصد بوده که طی ســال های اخیر به ۲۰ درصد رسیده 
اســت و این یعنی بخش زیادی از بازار در تسخیر اجناس چینی و تایلندی 
است. »بهمن نامور مطلق« در گفت وگو با خبرنگار ما این ماجرا را ریشه یابی 

کرده است.  

او با بیان اینکه چنین اتفاقی می تواند چند علت مهم داشــته باشد، یکی از 
مهم تریِن آنها را گفتمان ســازی دانسته و می گوید: امروز متأسفانه مردم ما 
حساســیت خود نسبت به تولید داخلی را از دســت داده اند و در بعضی از 

موارد، ترجیح می دهند که از کاالهای خارجی استفاده کنند. 

خودشيفتگی فرهنگی خودمان را از دست دادیم
نامــور دالیل این ترجیح عمومی  را چنین تشــریح می کنــد: از جمله آنها، 
مســایل زیبایی شناسی است اما پیش از آن مسأله فرهنگی اهمیت دارد. ما 
خودشیفتگی فرهنگی خودمان را از دست دادیم و دگرشیفته شده ایم یعنی 

اینکه محصول دیگری برای ما محصول مقبول تری شده است. 
ایــن به خاطر سیاســت های غلطی بوده که در گذشــته وجود داشــته و 
متأســفانه نتوانســتیم به جز برخی از مقاطع تاریخی، توجه به تولید ملی 

و داخلی را ترویج دهیم.
او بــا تأکید بر اینکه ترویج اقبال به تولیدات داخلی نیاز به گفتمان ســازی 
دارد، خاطرنشان می کند: رسانه های ما همچون رسانه ملی و تبلیغات شهری 
به خوبی کار خودشــان را انجام نداده اند. به همین دلیل مردم حساسیت و 
تعلــق به محصوالت داخلی را از دســت داده اند. نیازمند گفتمان ســازی و 
فرهنگ سازی هستیم تا بتوانیم نسبت تازه و تنگاتنگی را با تولیدات داخلی 

برقرار کنیم.

نتوانستيم تجاری سازی و تجاری پردازی كنيم
بــه گفته معاون صنایع دســتی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری کشــور در حوزه صنایع دستی نتوانســتیم تجاری سازی و 
تجاری پردازی کنیم. ســاختار غلطی که در گذشــته بوده با طراحی یک 

ســاختار غلط دیگر، سعی کرد که این را اصالح کند که بدتر هم شد.
او توضیح می دهد: در دولت های قبل ســازمان صنایع دستی وجود داشت 
که خواســتند آن را اصالح کنند اما بدون کار کارشناســی، این ســاختار 

تضعیف و تبدیل به یک معاونت شد. 
در واقع ساختار صنایع دســتی را تضعیف کردند. مثل اینکه مادری که از 
صفر تــا صد کارهای فرزند خودش را انجام دهــد، ناگهان تصمیم بگیرد 
که دیگر هیچ کاری نکند. ســازمان صنایع دســتی از صفر تا صد کارهای 
صنایع دســتی و هنرمندانش را انجام می داد، مواد اولیه را تهیه می کرد و 
در اختیار هنرمندان قرار می داد، آثارشان را خریداری می کرد و به فروش 
می رســاند. همه این کارها را انجام می داد امــا ناگهان تصمیم گرفتند که 
این سازمان منحل شود و دیگر هیچ کاری به بخش بازرگانی و تهیه مواد 
اولیه نداشته باشــد. یعنی تمام آن شبکه ای که درست شده، منحل  شد. 

می توان حدس زد که چه آســیب جدی به آن وارد شده است. 
نامور معتقد اســت: خصوصی ســازی و تجاری ســازی به شــکل عاقالنه و 
کارشناســانه انجام نشده و ناگهان ســازمان صنایع دستی تعطیل شد که 
ضربه مهلکی به صنایع دســتی کشــورمان بود؛ میراثی غنی که یادگار و 

سرمایه پدرانمان برای ما بوده است.
او می گوید: بازارهایمان را در خارج از کشــور از دســت دادیم، در داخل 
از کشــور هم از دســت داده بودیم. در چند سال اخیر تالش می کنیم که 

بازارهای داخلی و خارجی را کم کم به دست بیاوریم.
به گفته این مسؤول، مســأله تجاری سازی بسیار مهم است؛ در حالی که 
هیچ وقت روی این حوزه به عنوان یک حوزه مؤثر ســرمایه گذاری نشــده 

است. 
نامــور با تأکید بر اهمیت زیبایی ســازی خاطرنشــان می کند: هنرمندان 
ما بایــد با توجه به ســلیقه مخاطبان داخلی و خارجی، زیبایی شناســی 
کارشان را تغییر دهند. زیبایی شناسی چیزی نیست که بتواند ثابت باشد. 

زیبایی شناسی بر اساس آشنازدایی از خودش تعریف می شود.

 ضعيف شدن مهم ترین بخش ارزآور كشور
به باور این مقام مســؤول، هنر عرصه ای است که مرتب خودش را دگرگون 
می کند و آشــنایی زدایی دارد؛ در حالی که ما برای طراحی و زیباشناســی 
صنایع دســتی دچار تکرار شدیم و همین امر باعث شده که از سلیقه مردم 

خودمان و مردم جهان فاصله بگیریم.
نامــور اضافــه می کند: همیــن فاصله گرفتن باعث شــد که بــه نیازهای 
زیبایی شناسانه مخاطبان پاسخ نگوییم و از محصوالت صنایع دستی داخلی 
ما اســتقبال نشــود. محصوالتی که تولید می شود روی دست هنرمندان ما 

می ماند و در انبارها انباشته می شود. 
او در پایان، با این جمع بندی که چه اتفاقی افتاد که نقش ما ضعیف شــد و 
مهم ترین بخش ارزآور یعنی صادرات صنایع دستی به بخشی ضعیف تبدیل 
شــد، یادآور می شــود: در گفتمان ســازی، ضعیف عمل کردیم. بی تدبیری 
مدیران وقت، ساختار صنایع دســتی را در سال های گذشته از بین برد. در 
بحث تجاری سازی هم ناموفق عمل کرده و بیشتر تخریب کردند. همچنین، 
بحث زیبایی شناســی ای هم که متوجه هنرمندان ما بود، نادیده گرفته شد. 
اکنون توجه به این موضوعات جزو دســتورالعمل هایی است که باید آنها را 

احیا و اجرا کنیم. 

چگونه آنالین كمك كنيم؟
همین  تا  كهنــدل   زهره  فرهنگ/   
یک دهه پیش که دسترســی به اینترنت 
فراگیر نشده بود، اگر می خواستیم کمکی 
کنیم و قدم خیری برداریم، از آشــنایی 
یا دوســتی می شــنیدیم که یکی هست 
که فالن مشــکل را دارد و نیازمند کمک 
اســت. ما هم به اندازه توان کیف پول و 
حســاب بانکیمان کمکــی می کردیم یا 
اگر دســت خودمان تنگ بود، به آشنای 
دیگــری می ســپردیم که اگــر می تواند 
مشارکت کند. اما حاال با صفحات زیادی 
در فضــای مجازی مواجه می شــوید که 

درخواست مشارکت برای کار خیر دارند. 
مؤسســات و افراد زیادی هستند که کار 
خیر می کنند و از فضای مجازی هم برای 
بیشترشدن مشارکت های مردمی  استفاده 
کرده اند. در روزهایی که صفحات مجازی 
بخش مهمی  از زندگی مردم شــده، هر 
فرد و نهــادی، عالوه بــر آدرس واقعی، 
یک آدرس مجــازی هم دارد. اما باید در 
صحت این آدرس مجازی دقت کنید زیرا 
آدرس هــای غلط هم با سوءاســتفاده از 

نام های شناخته شده، وجود دارد.
مؤسســات خیریه عالوه بر صندوق های 
قرض  الحســنه  صندوق هــای  خیریــه، 
الکترونیــک و کدهای USSD هم برای 
جذب کمک هــای مردمی  دارند. اما مهم 
است که شــما به عنوان کسی که کمک 
می کنیــد از صحت کار خیــر آن فرد یا 
مؤسسه اطمینان یابید. اگر این مشارکت 
از ســوی یک فرد مطمئن باشــد، دلتان 
قرص اســت که پولتان در همان مســیر 
خیر خرج می شود اما اگر طرف، ناشناس 
است، بی گدار به آب نزنید. تحقیق کنید 
و بعد از مشخص شــدن صحت ادعایش 
کمک کنید تا بازار اعتماد همچنان گرم 

بماند. 
تکلیف مؤسســات خیریه هم مشــخص 
است. ســعی کنید به پورتال های رسمی 
 این مؤسسات بروید و به صفحات مجازی 
که آنجا معرفی شده است، مراجعه کنید. 
گاهی برخی از اعتماد عمومی  سوءاستفاده 
می کنند و با انتشــار یــک عکس و یک 
متن پر آب و تاب از مردم پول می گیرند. 
پس حواســتان باشــد که اگر قرار است 
در کار خیــری مشــارکت کنید یا حتی 
منتقل کننده صفحه ای باشــید که بنای 
خیرخواهی دارد، دقت کنید و حواستان 
جمع باشد. مؤسسات خیریه شناخته شده 
که تکلیفشــان مشخص است؛ از مؤسسه 
خیریــه »همــت« گرفته کــه به صورت 
مجازی فعالیت می کند و برای هر کمکی 
فراخوان می دهد، شعبه ای در هیچ جای 
کشــور ندارد و فقط یک سایت اینترنتی 
اســت و بس، تــا مؤسســه غیرانتفاعی 
»محک« که بــرای کمک بــه کودکان 
ســرطانی سال هاســت زحمت می کشد 
و نــه فقــط از لحاظ مالی کــه از جنبه 
روحی هم به ایــن بیماران انگیزه و امید 
به زندگی می بخشــد. کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی هم از 
مجموعه های سازمان یافته ای هستند که 
کمک هــای مردمی  را به صورت پرداخت 
»جمعیت  می کنند.  جمع آوری  اینترنتی 
امام علــی)ع(« که جمعیتی جوان و پای 
کار دارد نیــز طی ســال قدم های خیر 
زیــادی را بر می دارد؛ از حمایت کودکان 
تا  گرفته  بدسرپرســت  و  بی سرپرســت 
کمک به خانوارهای نیازمند. این جمعیت 
با داشتن صفحات مجازی در اینستاگرام، 
تلگرام و برخی شبکه های مجازی دیگر، 
مردمی  در  مشــارکت های  برای جلــب 

حرکت های خیرخواهانه اقدام می کند. 


