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رمزوایفایکاخسفیدوتوجیهاینترنتیآلودگیهوا!


کد تخفیف دوست ها
و
تکذیب چرخنده!
پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردم
بهدنبالچهچیزیبودند؟

746 K views

رمز وای فای کاخ سفید چیه؟
واکنشهای طنز ایرانیان به مهمترین و جدیترین انتخابات
چند دهه گذشته آمریکا ،بیشک کتمانناپذیر است و این
نگاه طنازانه حتی در شبکههای اجتماعی هم شهرتی جهانی
پیدا کرده است و نمونه های آن را در انتخابات اخیر آمریکا
هم دیده ایم .حاال هم با رفتن ترامپ و آمدن بایدن به کاخ
سفید بسیاری از کاربران با نگاهی طنازانه به آن پرداخته
اند که تعدادی از آن ها را با هم مرور می کنیم.
* میگن ترامپ المپ دستشویی اتاق بیضی رو باز کرده و
گفته اینو از سرمایۀ شخصی خودم خریده بودم.
* مالنیا برای این که حال بایدن و زنش رو بگیره بهتره
شیر آب سرد و گرم دست شویی رو عوض کنه!
* بایدن در تماس تلفنی با ترامپ :داداش رمز وای فای
کاخ سفید چیه؟



* به نظرم ترامپ حداقل کاری که موقع خروج از کاخ سفید
کرده این بوده که لوازم کاخ سفید رو خراب کرده ،مثال تو
تلویزیون آب ریخته ،جارو برقی رو سوزونده ،پتوها روبا
سیگار سوراخ کرده ،رفته توی دست شویی و سیفون
رو نکشیده!
* مالنیا موقع تحویل کاخ سفید :ببین عزیزم این کابینت
ادویه است .برنج هم این زیر گذاشتم .گلها رو یه روز
درمیون آب بده.
* من اگه جای بایدن بودم اجازه می دادم مالنیا و ایوانکا
توی کاخ سفید بمونن.
* االن ترامپ می رسه خونه شلوار کردیش رو پاش می
کنه می گه ،آخیییش هیچ جا خونه آدم نمی شه ،مالنی اون
دیزی رو بار بذار گشنمونه.
* ترامپ موقع خارج شدن از کاخ سفید روی دکمه آیفون
کاخ آدامس چسبونده!



567 K views
853 K views

زندان ذهن!
ویدئویی از رفتار یک خرس قهوه ای که به تازگی بعد از
 ۲۰سال اسارت از باغ وحشی در رومانی در طبیعت رها
شده ،منتشر شد که آثار تخریبی این اسارت را نشان
می داد .در این ویدئو می بینیم که این خرس پس از
آزادی طوری که انگار هنوز داخل قفس زندانی است
تنها به دور خود می چرخد و به هیچ راه مشخصی نمی
رود .این ویدئو واکنش های زیادی به خصوص از سمت
فعاالن حقوق حیوانات را به دنبال داشــت .کاربری
نوشت« :حیوون زبون بسته حتی تصوری از آزادی
نداره و هنوز در زندان ذهنش اسیره ».کاربر دیگری
نوشت« :یاد تابلوی نقاشی حیاط زندان از ونگوگ افتادم
دقیقا همین اتفاق رو نقاشی کشیده بود ».کاربری هم
نوشت« :این بالییه که باغ وحش ها سر حیوونا میارن و
باعث می شن اونا شناختی از آزادی پیدا نکنن».



برداشتسیاهنیشکر!
یکی از روش های سنتی و رایج برداشت ساقه نیشکر
سوزاندن برگ این گیاه است و سال هاست که مردم
منطقه در فصل برداشت ،هــوای آلــوده ای را تجربه
می کنند .یکی از فعاالن فضای مجازی خوزستانی هم
با یــادآوری فصل برداشت نیشکر در توئیتر نوشت:
«اقدام شرکتهای کشت نیشکر در سوزاندن مزارع و
باقیمانده کشت ،جنایت علیه بهداشت و سالمت عمومی
خوزستانیهاست .کمترین انتظار برخورد قانونی از سوی
قوهقضاییه است ».کاربری در این باره نوشت« :آتش
زدن نیشکر عالوه بر تخریب محیط زیست و مرگ جانوران
باعث افزایش آالینده ها و تشدید بیماری های تنفسی
مخصوصا توی این شرایط کرونایی می شه و باید جلوی این
کار رو گرفت ».کاربر دیگری نوشت« :چرا باید این قدر از
تکنولوژی و علم روز به دور باشیم که بعد از این همه سال
هنوز به شکل سنتی نیشکر رو برداشت کنیم؟»



توجیهاینترنتی!

▪ 7  واژه فارسی پر جست وجو در گوگل

درهفته ای که گذشت ،کنکور پر جست و جو ترین واژه بود
و بسیاری که به دنبال آزمون های کنکور ،کالس های کنکور
و کتاب های کنکور بودند از این واژه استفاده کردند .بعد از
کنکور ،ثبت نام ها مورد توجه مردم قرار داشتند .ثبت نام
مسکن ملی ،ثبت نام سایپا و ثبت نام ایران خودرو که بیشتر
توسط دهک های متوسط و پایین جامعه دنبال می شود ،در
این لیست قرار گرفتند و بسیاری از کاربران به امید خانه دار
شدن و صاحب خودرو شدن در سامانه های مربوط به هر
کدام ثبت نام کردند .بعد از این واژه ها هم بسیاری به دنبال
کدتخفیفدربخشهایمختلفبودندازکدتخفیفوی.او.
دی ها گرفته تا کد تخفیف خریدهای دیگر .به نظر می رسد
مردماینروزهاعالقهبیشتریبهخریدآنالینواستفادهازکد
های تخفیف پیدا کرده اند .اما جنجالی ترین واژه پر جست و
جوی این هفته مربوط به الهام چرخنده است .چند روز پیش
سایتی درباره نحوه آشنایی الهام چرخنده با همسرش به
نقلازچرخندهمدعیشد«:منپیشسیدکالسخصوصی
فقه داشتم ،وقتی سید خسته می شد براش قهوه فرانسوی
درستمیکردم،گشنهمیشدبراشآشمیاوردم،تااینکه
کارهامجوابداد،عاشقشدیموازدواجکردیم».البتهخیلی
زودایننقلقولتوسطالهامچرخندهبهشدت تکذیبشد.
▪ 7مقاله پر بازدید از ویکی پدیا
مقاله ای درباره حضرت زهرا (س) در هفته ای که شهادت
ایشان در آن بود پر بازدید شد و بعد از آن سریال های نمایش
خانگی همچون سریال قورباغه و ملکه گدایان قرار گرفت.
فروش بحث برانگیز تابلوی آیدین آغداشلو به قیمت 12.5
میلیارد هم مقاله ای درباره این نقاش را که با حاشیه هایی
همراه است پر بازدید کرد .باال رفتن قیمت بیت کوین هم
مردم را برای آشنایی بیشتر با این رمز ارز به سمت مقاله ای
در این باره در ویکی پدیای فارسی هدایت کرد .پیام رسان
سیگنال هم در رتبه بعد قرار داشت .حضور محمد حسین
مهدویان در برنامه همرفیق هم نام این کارگردان تلویزیون
راپربازدیدکرد.
▪  7هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

721 K views

توجیه مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری
تهران درباره چرایی خاموش بودن دستگاه های سنجش
آلودگی در چند روز گذشته بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .اگر به خاطر داشته باشید چند روز پیش که هوای
تهران در اوج آلودگی بود ناگهان بسیاری از دستگاه های
سنجش آلودگی هوا از کار افتادند .همان موقع برخی ها
از عمدی بودن این کار می گفتند به تازگی اما مدیر عامل
شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران در برنامه
تلویزیونی دلیل خاموش شدن دستگاه آلودگی هوا
را تمام شدن بسته اینترنت اداره محیط زیست اعالم
کرد که واکنش های زیادی را به همراه داشت .کاربری
نوشت« :من موندم چرا بعضی از این مسئوالن فکر
می کنن ما مردم متوجه نمی شیم و به هر وسیله ای می
خوان اشتباه شون رو توجیه کنن».

طبق روال هر هفته هفت مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ
پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های اجتماعی و فضای
مجازی با هم مرور می کنیم.

356 K views

حضورعجیبدرفوتبالبانوان!
ویدئویی از حضور تکنیسین اورژانس در حلقه خوشحالی
بعد از گل مسابقات لیگ فوتبال بانوان کشور  ،واکنش
های زیادی را به همراه داشت .در ویدئو می بینیم که
در بازی تیم شهرداری سیرجان که مهمان تیم فوتبال
بانوان پاالیش گاز ایالم بود پس از به ثمر رسیدن گل و
ایجاد حلقه شادی که بازیکنان تیم ،یکدیگر را در آغوش
گرفته اند تکنیسین اورژانس هم در این حلقه حاضر می
شود که با برخورد مربی تیم جمع را ترک می کند .کاربری
نوشت« :به نظرم یکی از اعضای تیم از اعضای درجه یکش
بودن چون مشخص بود موقع گل یهو هیجان زده شد».
کاربر دیگری نوشت« :طبق قوانین و مقررات هرگونه
حضورآقادرمسابقاتفوتبالزنانکشورمانممنوعهپس
این این جا چهکار می کنه!؟»

هشتگ مذهبی مثل «ایــام فاطمیه»،
«دعـــای فـــرج» و «شــب زیــارتــی» در
هفته ای که در آن شهادت حضرت
زهرا (س) را داشتیم از داغترین
هشتگ های توئیتر بود .ریزش
هـــای پـــی در پـــی بــــورس هم
هشتگ «بـــورس» را داغ نگه
داشت .بسیاری از کاربران هم
با هشتگ «حیران یانیر» به آتش
سوزیجنگلهایگردنهحیران
واکنش نشان دادنــد .هشتگ
«من زنده هستم» هم در حمایت
از ایــده هــای ممنوعیت سقط
جنینومقابلهباغربالگریمورد
توجه برخی از کاربران بود .در
پایان هم کاربرانی به یاد حادثه
پالسکو ،هشتگ «پالسکو» را
داغ کردند.

سختگیری های جهاین برای
پیامرسانهای غیربویم

کشورهایمختلفبرایفعالیتشبکههایاجتماعیقوانینیهمچونحضورنماینده،حذفمطالب
غیراخالقی،دراختیارقراردادناطالعاتمجرمانو...تعیینمیکنند

این روزهــا پیامرسانها به یکی از بخشهای ضروری
زندگی تبدیل شــدهانــد و کنار گذاشتن آنهــا برای
خیلیهاغیرقابلتصوربهنظرمیآید.بااینحالدرتمام
جهان کشورها برای فعالیت پیام رسان های غیر بومی
محدودیت ها و قوانینی دارند که باید به آن تن دهند و اال
اجازهفعالیتدرآنکشورهاازپیامرسانگرفتهمیشود
که نمونه بارز آن پذیرش قانون ترکیه توسط فیس بوک
است که در روزهای گذشته رسانه ای شده است .با این
حال امروز ضمن بررسی موضوع ترکیه به قوانین برخی
ازکشورهابرایپیامرسانهامیپردازیم.

ترکیه تعییننمایندهحقوقی
شرکت فیس بوک در چند روز گذشته اعالم کرد که به قانون
مصوب پارلمان ترکیه که به دنبال کنترل محسوس تر شبکه
هایاجتماعیبودهتنمیدهد.بهگزارشیورونیوز،اینشرکت
غولآسای آمریکایی بدین ترتیب تسلیم قانونی در ترکیه شده و
به موجب این قانون ،جدا از داشتن یک نماینده حقوقی در این
کشور،فیسبوکودیگرشبکههایاجتماعیخارجیباتصمیم
ورأیدستگاهقضاییترکیهملزمخواهندبودهرمحتواییراکه
مورداعتراضمقاماتاینکشورقرارگرفتهازپلتفرمخودحذف
کنند.ایناقدامشاملشبک هاجتماعیاینستاگرامهممیشود
کهدرتملکشرکتفیسبوکاست.البتههنوزتوئیترزیرباراین
قانوننرفتهوترکیهدراقدامیتنبیهی،شرکتتوئیترراازکسب
درآمدهایتبلیغاتیدراینکشورمحرومکردهاست.
آمریکا بزرگترینرصداینترنتیدرجهان
اگرچهدولتآمریکامدعیجریانآزاد اطالعرسانیوپرچمداری
آن در جهان است اما در روزهای گذشته و در جریان آشوب های
پیش آمده در تسخیر کنگره این کشور شاهد محدودیت های
شدید شبکه های اجتماعی و حذف تصاویر این اتفاق بودیم تا
جایی که حتی اکانت رئیس جمهور این کشور را هم به حالت
تعلیق درآوردند .سی ان بی سی در گزارشی نوشته ،آمریکا از
چهارمولفهجرمانگاریدرقانونفضایمجازیتبعیتمیکند

کهایننوعقانونگذاریدرهیچجایدنیاشبیهنداردو برخالف
سبک معمول در دنیا درباره شبکههای اجتماعی به جزئیات و
خرده موضوعات فضای مجازی نیز ورود میکند .طبق قانون
امنیتسایبریآمریکا(مصوبسال)2012کهمشتملبر15
بنداست،هرگونهرفتاریدرفضایمجازیاگرمعارضباامنیت
کشورآمریکاتشخیصدادهشود،قابلپیگیریاست.
اتحادیهاروپا غولهایفناوریزیرتیغ
اروپــا نیز قوانین سفت و سختی را بــرای مهار شبکه های
اجتماعی وضع کرده و هر کدام از آن ها این قوانین را رعایت
نکنند جرایم سختی در انتظارشان خواهد بود .یکی از این
قوانین این است که طبق حکم دیوان دادگستری هر پیامی که
مسئوالن این کشورها غیرقانونی بدانند باید از داخل شبکه
های اجتماعی حذف شود .همچنین دویچه وله در گزارشی
درباره قوانین جدید برای سامانه هایی با بیش از  45میلیون
کاربر نوشته که این شبکه ها باید از انتشار محتواهای غیرمجاز
در شبکه هایشان جلوگیری کنند و در صورت نیاز باید برای
مقابله یا تهدیدهای تروریستی آی پی محل افــراد را هم در
اختیار نهادهای قضایی این کشورها قرار دهند .به تازگی هم
سیاستمداراناروپاییخواستهاندکهبرایمقابلهباتهدیدهای
یپیامهادرشبکههایاجتماعی
تروریستیاحتمالی،رمزگذار 
لغو شود و کشورهای اروپایی قادر به مدیریت این پیامها باشند.

یکه اتزی خربی تلگرام

بررسیهایتحلیلرسانهواخباربهکمکهوشمصنوعی،منابعیکهمردمخبرهارا ازآنطریقدنبال
میکنند،بهدستآوردهکهدراینمیانتلگرامبرتریمحسوسیدارد

در سالهای اخیر قدرت فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در انتشار اخبار به میزان قابلمالحظهای افزایش یافته است
بهطوریکه عالوه بر کانال های همیشگی مانند مطبوعات و تلویزیون که استفاده های خاص خود را دارد مردم  از رسانه
های بر خط و شبکه های اجتماعی نیز به عنوان منابع خبری خود استفاده زیادی می کنند که دراین میان آمارها از برتری
خبری مردم در میان پلتفرم های شبکه اجتماعی حکایت دارد آمارها چه می گوید
محسوس تلگرام در رده بندی استفاده
ِ
و بقیه منابع خبری چیست؟

منبعاصلیدریافتخبر
براساس آمار موجود از میزان بازدید محتوای وبسایتها
و شبکههای اجتماعی در پلتفرم زلکا (بستر تحلیل رسانه و
اخبار به کمک هوش مصنوعی) تلگرام برای مردم فارسی
زبان ،اصلیترین منبع دریافت خبر است .دنیای اقتصاد
در گزارشی نوشت :در  ۱۰دقیقه اول انتشار یک خبر در
 ۱۰۰کانالبرترخبریفارسی،بهطورمتوسطشاهدبیش
از ۲۰هزار بازدید مطلب از سمت مخاطبان این کانالها
هستیم .تعداد کانالهای فعال خبری در تلگرام بیش
از  ۱۳هزار کانال است که در مقایسه با تعداد ۱۹۵۰
وبسایتخبریفارسی،عددقابلتوجهیاست؛روزانه
بیش از ۲۰۰هزار مطلب با ماهیت صرفا خبری در این
کانالهای تلگرامی با مجموع بیش از3/5میلیارد
بازدیدمنتشرمیشوند.اینآمارنشانمیدهدباوجود
فیلتر شدن تلگرام مردم با استفاده از فیلتر شکن در این
شبکه اجتماعی حضور دارند و از آن به عنوان اصلی ترین منبع
خبری استفاده می کنند.به تازگی هم خبرگزاری فارس در
گزارشی نوشته بود  :آمار کاربران فارسی تلگرام ،اینستاگرام
و توئیتر توسط مرکز پژوهشی بتا احصا شده است که بر اساس
آن تلگرام ،اینستاگرام و توئیتربه ترتیب بین مردم محبوب تر
و پراستفاده تر هستند.بر اساس این بررسی مشخص شد که

تلگرام بیش از  ۴۹میلیون کاربر ایرانی دارد.این بستر اکنون
بیش از  ۲میلیون کانال دارد که در طول سال بیش از ۵۰۰
میلیونپستمنتشرمیکنند.اینتعدادپستدرمجموعبیش
از ۱۰۰میلیاردنمایشبهخوداختصاصمیدهدکهایننشانگر
آن است که هنوز تلگرام به عنوان پیام رسان مورد توجه کاربران
ایرانیبودهوبرایآنهاپرکاربرداست.

منابعبعدیخبری
بعد از تلگرام ،مردم به سراغ وب سایت های خبری و توئیتر می
روند که به ترتیب در جایگاه دوم و سوم به عنوان منبع دریافت
خبرتوسطکاربرانقراردارند.براساسآمارزلکا،بااینکهتلگرام
منبعاصلیدریافتاخبارتوسطمردماست،امابسیاریازاخبار
مخصوصااخبارحوادثولحظهایازتوئیتربهتلگرام،اینستاگرام
وسایتهایخبریراهپیدامیکنند.ایناتفاقهمبیشتربهاین
دلیلرخمیدهدکهتعدادمسئوالنوخبرنگارانحاضردرتوئیتر
نسبتبهمردمعادیبیشتراستوتعداددومیلیونعضوایرانی
دراینپیامرساننسبتبه 40میلیونکاربرایرانیدرتلگرامخود
گواهاینادعاست.

اینستاگرامواپلیکیشنهایخبریدررتبههایآخر
شاید حضور میلیون ها نفر در اینستاگرام این شائبه را به وجود
آورده که اینستاگرام هم نقش مهمی به عنوان
منبع خبری در میان مــردم داشته باشد اما
انتشار اخبار در اینستاگرام بهدلیل ماهیت
تصویریاش ،سرعت پایینی دارد .در ادامه
اپلیکیشنهای خبری ،آخرین رتبه را از نظر
اقبال مردم به دلیل دریافت اخبار و اطالعات،
کسب میکند که این نبودِ استقبال ،به دلیل
نفوذپایینایننوعرسانهدرجامعهاست.

