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یک شنبه  28مهر 1398
 21صفر .1441شماره 20224

تصاویر پربازدید فضای مجازی

استراحت 13ساعتهایرانیهاومقایسهجهانیتوانخریدگوشت!


بازیافت
در دهه های  60و 70



2.9 M views
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2.4 M views

وضعیت اسفناک بیمارستان سراوان

به دوش کشیدن مادر

ویدئویی توسط یکی از شهروندان ســراوان در فضای
مجازی منتشر شده است که نشان از وضعیت نامناسب
مراجعانبهبیمارستانرازیاینشهردارد.درفیلمگرفته
شده ،بیماران را با همراهانشان میبینیم که از شب قبل
در کوچه روی زمین اتراق کرده و خوابیدهاند تا فردایش
بتوانند از بیمارستان وقت دکتر بگیرند .در روزهایی که
سخن از انواع پیشرفتها در عرصه پزشکی میشود،
چنین رفتاری با بیماران اصال زیبنده نیست و کاربران
به انتقاد از آن پرداختهاند .کاربری با اشاره به این فیلم
بیمارستان سراوان نوشت« :نکته دردآورش این جاست
که مسئوالن ،این شرایط نامناسب رو خیلی کم میبینند و
صحبتی ازش نمیکنند» .کاربر دیگری هم نوشت« :البته
که خیلی خوب است در پزشکی پیشرفتهای زیادی
داشتهایم اما مهم است که رفتار همراه با تکریم را برای
بیمار و همراهانش نیز عملی کنیم».

در روزهایی که گذشت ،آدمهــای زیــادی از اقشار و
گروههای مختلف مردم پای در راه کربالی امام حسین (ع)
گذاشتندوبهمراسمپیادهرویاربعینرفتند.راهیکهبا
عشق طی میشد و در آن چیزی جز مهربانی دیده نمیشد.
فیلمی از یک جوان در مسیر کربال منتشر شده است که
این جوان ،مادر پیرش را به دوش گرفته و طی طریق
میکند .وقتی از جوان میپرسند از کجا آمدهای ،جواب
میدهد« :افغانستان» و ادامه میدهد« :به مادرم قول
داده بودم او را همین طوری بیاورم و حاال دارم به قولم
عمل میکنم ».کاربری با انتشار این فیلم نوشت« :یکی
از زیباترین صحنههایی بود که دیدم» .کاربر دیگری
هم نوشت« :زبانم قاصره .دعای خیر این مادر میتونه تا
همیشه جوون رو تو زندگیش عاقبت به خیر کنه .درود
به همت واالش».





شگفیت شاهین ایراین در راه است؟
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پیامی به سلبریتیها
«شهرت آسونه ،محبوبیت سخته!» ویدئویی از یک
برنامه تلویزیونی منتشر شده است که حاوی پیام مهمی
برای همه ما و مخصوصا سلبریتیهاست .در این فیلم
بخشی از گفتوگوی استاد خروش ،هنرمند خطاط نقل
میشود که ایشان جملهای را از استاد خودش بیان کرده
که «جوانان اهل هنر دقت کنند .در جوانی راه کج و خالف
نروند که هنر از آ نها قهر میکند» .این حرف اشاره
به این دارد که اگر هنرمندان راه درست را نروند به
درجات باالی هنر نمیرسند .کاربری در این باره نوشت:
«خوبه سلبریتیها این حرف رو آویزه گوششون کنن
تا محبوبیتشون رو از دست ندن» .کاربر دیگری هم
نوشت« :شهرت که این روزها یک شبه به دست میاد .به
قول علی پروین مهم محبوبیته که به دست آوردنش به
این آسونیها نیست».

کشف جدید ترامپ
ویدئوی بخش هایی از دیــدار ترامپ با رئیس جمهور
ایتالیا بازتاب جهانی داشت و میلیون ها بار دیده شد.
ترامپ در بخشی از این دیدار به رئیس جمهور ایتالیا
می گوید« :ایاالت متحده از دوران امپراتوری روم متحد
ایتالیا بوده!» این صحبت آن قدر عجیب بود که مترجم
همزمان صحبت های ترامپ هم متعجب شده بود .جالب
است بدانید که امپراتوری روم در ایتالیا ،روم غربی ،قرن
پنجم میالدی سرنگون شد و کشور ایاالت متحده در قرن
هجدهم میالدی پایه گذاری شده است .کاربران هم به
این ویدئو واکنش های زیادی نشان دادند .کاربری نوشت:
«تقصیر ترامپ نیست .معلم تاریخ خوبی نداشته تا این
چیزا رو بهش یاد بده ».کاربر دیگری نوشت« :از فرداست
که ترامپ بگه تاریخ نویس ها همه دروغ می نوشتن
اونی که من گفتم درست بوده!» کاربری هم نوشت« :به
کشفیات ترامپ این موضوع هم اضافه شد».
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یک شبانهروز ایرانیها
«چقدر میخوابیم ما!» بهتازگی مرکز آمار در یک بررسی،
زمان صرف شده در یک شبانه روز برای خانوادههای
شهری ایران را محاسبه کرده که نتایج جالب آن در فضای
مجازی منتشر شده اســت .بر اســاس این تحقیق ،ما
ایرانیها در شبانهروز 13ساعت و 22دقیقه را به خواب،
استراحت و مراقبتهای شخصی میپردازیم .همچنین
فعالیت کاریمان 2ساعت و 48دقیقه است .فعالیتهای
فرهنگی و تفریحی هم  15دقیقه در روز تخمین زده
شده است .کاربری با اشاره به نتایج این تحقیق نوشت:
«خداییش خیلی میخوابیم دیگه  13ساعت .بعد فقط 2
ساعت و  48دقیقه کار میکنیم که کمه به نظرم!» کاربر
دیگری هم با اشاره به آمار فعالیت خانهداری که در روز 3
ساعت و 21دقیقه تخمین زده شده نوشت« :همین که به
خونه و خونوادهمون اهمیت می دیم البته نکته مثبتیه».

ابعاد به

مامورعزیز گشت
سدمعبری
که این جوری
پارک کردی،
ی
ادت باشه رطب
خ
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با حقوق کارمندی چقدر می شود گوشت خرید؟

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

همانطورکهمیدانیدگوشیهایهوشمندازاجزایمختلفی
مانند مادربرد ،تراشه ،حافظه ،تراشه ذخیره سازی اطالعات،
صفحه نمایش ،پنل تاچ و هــزاران قطعه ریز و درشت مختلف
تشکیل شدهاند .به تازگی خبرگزاری فارس برای روشن شدن
این موضوع با رئیس اتحادیه صوت،تصویر ،تلفن همراه و لوازم
جانبی مصاحبه کرده است .ابراهیم درستی گفته است« :باید
دربارهاینموضوعبامردمروراستباشیمکهاینگوشی،دارای
فناوریایرانینیست.اینموضوعبدینمعنیاستکهقطعات
گوشیهای GLXدرچینساختهودرایرانمونتاژمیشود.لذا
نمیتواننامساختایرانرارویگوشیگذاشتکهقطعاتشاز
یککشوردیگرواردمیشود».
البتهبایدیادآوریکنیمکهبرترینتولیدکنندگانگوشیمانند
اپل و سامسونگ هم برای تولید گوشیهای خود به قطعاتی از
دیگرکشورهانیازمندهستند.

وزیر ارتباطات بارها در گفت و گو با خبرگزاری ها و حتی در
اینستاگرامش اعالم کرده که در تالش است با همکاری بانک
مرکزی ،خط اعتباری بانکی ایجاد کند که وام با کارمزد کم
به مردم داده شود تا همه مردم بتوانند این گوشی را که مشابه
گوشیهاییباقیمتحدودششمیلیونتوماناست،تهیهکنند
و از تولید و کار جوانان ایرانی هم حمایت شود .اما آیا این خط
اعتباری به پرداخت وام برای خرید این گوشی منجر می شود؟
به نظر می رسد با توجه به آن چه در دنیا رایج است جواب این
اعتبار به اپراتورها
سوال خیر است .به احتمال زیاد این
داده می شود تا آن ها با فروش
اقساطی با امتیازاتی از جمله
بســتههایاینترنترایگانو...
اقدامبهفروشاینگوشیهاکنند.

شگفتی های شاهین ایرانی
شمایل به روز و ظاهر آنتیک گوشی
شاهین  2چند هفته ای است که سروصدا به راه
انداخته اما آن چه شاهین  2را پیش از آن که در بازار موجود
باشد ،بر سر زبان ها انداخته است ،بنا بر اعالم سازندگان
آن مشخصات این گوشی پرچمدار جی ال ایکس است.
دوربین سه گانه پشت که یکی از آن ها  48مگاپیکسلی
اســت ،دوربین سلفی  16مگاپیکسلی ،باتری 3950
میلی آمپری ،حسگر اثر انگشت ،شارژر بی سیم ،پردازنده 8
هسته ای و قدرت تشخیص چهره و حافظه 128گیگابایتی،
به هر شکل برای هر خوره فناوری وسوسه انگیز است.

مقایسه چند گوشی معروف با پرچمدار ایرانی

سد مع

یک اینفوگرافی در فضای مجازی بازنشر شد که در
آن مشخص کرده بود با حقوق ماهانه یک کارمند در
کشورهای مختلف جهان میتوان چند کیلو گوشت خرید.
این اینفوگرافی خیلی زود دست به دست شد و واکنش
های زیــادی داشــت .قیمت گوشت کیلویی  80هزار
تومان تعیین شده و مبنای قیمت ارز هم  11هزار و
 500تومان است .با این قیمت ها در کانادا هر کارمند با
حقوق یک ماهش می تواند  82کیلو ،دانمارک  66کیلو،
سوئد60کیلو ،فرانسه 45کیلو ،ژاپن و ایران 19کیلو و
ترکیه 15کیلو گوشت تهیه کند .کاربری نوشت« :باالخره
تونستیم توی یکی از بخش های جامعه به ژاپن برسیم و
قیمتگوشتمونیکیشد.بهامیدافقهایروشن!»کاربر
دیگری نوشت« :گوشت کیلویی 80هزار تومن کجا میدن
بریم بخریم ».کاربری هم نوشت« :این برای کارمنداس
یادمون نره که بیکار کم نداریم!»

تاریخچهگوشیایرانی

آیااینگوشیتماماایرانیاست؟

بر گشت سدمعبر

3.4 M views

چطورازاینگوشیحمایتمیشود؟

اولینباردرسال 1386شرکتجیالایکسوجنراللوکس
به صورت رسمی در شهر خرمشهر و منطقه آزاد اروند با تولید
گوشی های ساده و کالسیک کار خودشان را آغاز کردند .از
سال 1390هماولینگوشیمجهزبهاندرویدراروانهبازارودر
سال 91اولینتبلتخودراتولیدکردند.اینشرکتهاباتولید
پرچمدارهایینظیر(GLXAria ،General ،GLXMaad(G6
 LuxeShahinتوانستهاندتاحدیبابرندهایمرسومدربازار
بهرقابتبپردازندوپرچمدارجدیدبهنامشاهین 2نیزبهزودی
واردبازارمیشود.

مدرسه!
س

2.8 M views

ناصری-ماجراازآنجاییشروعشدکهوزیرارتباطاتدراوایلمهرخبرازورود
گوشیایرانیجدیدیبهبازارتاچندماهآیندهدادکهقیمتآندومیلیون800
هزار تومان اعالم شد .بعد از آن از گوشی ایرانی مدل آریای خود رونمایی و از آن
تعریفکرد.درآخرینبارهمچندروزپیشوزیرجواندراینستاگرامشنوشت:
«انصافاگوشــیایرانیجدیدباقیمتپایینخودشکیفیتعالیدرســختافزار
و نرم افزار و دوربین دارد .شکل ظاهری هم که عالی .واقعا از خیلی رقبای خارجی
خودشبهتراســت.امروزهمباخبرنگارانباگوشیشــاهین 2خودمسلفیگرفتم.
»..امابرایاینکهبدانیدچقدرایرانیاستومشخصاتوقیمتآنچقدراستوباچه
گوشیهاییازبرندهایدیگررقابتمیکند،پیشنهادمیکنیماینمطلبراازدست
ندهیدشایدشماهمترغیبشدیدتایکگوشیباکیفیتایرانیدردستبگیرید.
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شاهین Glx 2
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وزن گرم
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صفحه نمایش

 5.5اینچ

 6اینچ

 6.5اینچ

 6.7اینچ

 6.3اینچ

حافظه

64G

64G

64G

128G

128G

رم

4G

4G

4G

8G

4G

میلیمتر

کارت حافظه

256G

256G

400G

ندارد

256G

دوربین اصلی

 13مگا پیکسل

 16و  5مگا پیکسل

 13مگا پیکسل

 48مگا پیکسل

 8،48و 2مگاپیکسل

دوربین ثانویه

 5مگا پیکسل

 16مگا پیکسل

 13مگا پیکسل

 48مگا پیکسل

 16مگا پیکسل

سیستم عامل

اندروید 7.1.1

اندروید 8.0

اندروید 8.1

اندروید 9.0

اندروید 9.0

پردازنده

هشت هسته ای

هشت هسته ای

هشت هسته ای

هشت هسته ای

هشت هسته ای

NFC

دارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

3G

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

()CPU

GHz 1.4

GHz 1.6

GHz 2.2

GHz 2.2

GHz 2.2

4G

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

باتری

3000 mAh

3500 mAh

4000 mAh

3700 mAh

3950 mAh

شارژ بی سیم

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

