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گرازها در کانال آب و شیر دوشی االغ در شبکه!3


تصاویر پربازدید فضای مجازی
سلفی تاثیرگذار



اینسلفیپز
دادندارهکه
نشونمیده
چقدرزبالهاز
ساحلجمع
کرده،نهجلوی
آینهوایسادنبا
گوشیعکس
انداختن

2.4 M views
2.8 M views

شیر دوشی االغ در شبکه !3
ویدئویی از دوشیدن شیر االغ در برنامه «میدون»
شبکه  ٣توسط داور مسابقه از پربازدیدهای فضای
مجازی بود .در مسابقه میدون که کارآفرین ها با هم
به رقابت می پردازند یکی از شرکت کننده ها چند
راس االغ را با خود به برنامه می آورد و در این برنامه
به دوشیدن شیر آن ها اقدام می کند و سپس داوران
را تشویق به خوردن شیر االغ می کند و از خواص
شیر االغ می گوید .شاید آوردن االغ به یک برنامه
تلویزیونی برای اولین بار در تلویزیون رخ داده باشد
و به همین دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
این تابو شکنی برای بینندگان تلویزیونی عجیب بود
و واکنش های زیادی را نیز به همراه داشت .برخی از
کاربران و منتقدان این برنامه در صفحات مجازی خود
نوشتند بهتره به جای تبلیغ شیرخر ،مسئوالن به فکر
ارزان کردن محصوالت لبنی گاو و گوسفند باشند تا
مردم در آینده با پوکی استخوان مواجه نشوند.



حمله هکر به حسابهای بانکی مردم
یکی از فعاالن فضای مجازی در حساب شخصی خود
در توئیتر نوشت« :پنج شنبه از حسابم در بانک ...
سه میلیون تومان کسر شد .پیگیری کردم و کارتم
را سوزاندم .پیگیری نشان داد حسابم هک شده و
به فالن آدرس بروم با پرینت حساب .آمدم دادسرا
و صف شکایت تا بیرون مجتمع آمــده .ظاهرا یک
حمله بزرگ بانکی اتفاق افتاده .بیش از  ۷۰۰نفر
این جایند ».او با اشــاره به این که تا آخر موضوع
را پیگیری و نتیجه را اطال عرسانی خواهد کرد ،در
بخش دوم توئیت خود نوشت« :همه در صف اعتقاد
دارند سر و صدای این ماجرا عمدا بیرون درز نکرده
تا بیاعتمادی بانکی اتفاق نیفتد .هر لحظه به تعداد
افراد در صف اضافه میشود .از یک تا سه میلیون
تومان از حساب ملت کسر شده است .عمدتا کارت به
کارت اینترنتی ».تصویری که این فعال فضای مجازی
در صفحه خود منتشر کرده ،صفی را نشان میدهد
که مقابل دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  ۳۱تهران
ویژه جرایم رایانهای و فناوری اطالعات تشکیل شده
است؛ مالباختههایی که برای پیگیری شکایت حمله
به حسابهای بانکی خود آمدهاند.

سدیبرمعبرمعلوالن!
وقتییک
معل
کارشناس ول
برایمعلوالن
تصمیمنگیره
همینمیشهکه
معبریکهبرای
ویلچرگذاشتن،
ویلچرازشرد
نمیشه!

حفظ درخ

2.9 M views
2.1 M views

گرازهای گرفتار در آب!

پس از آن که در فضای مجازی فاش شد که چند
شرکت ژاپنی از کارکنان زن خود خواستهاند عینک
نزنند ،عینکزدن در محل کــار به بحثی داغ در
شبکههای اجتماعی ژاپن تبدیل شده است و کاربران
در تمام جهان به آن واکنش نشان داده اند .اولین بار
یک کارمند رستوران در توئیتی نوشت که بارها به او
به دلیل استفاده از عینک تذکر داده شده و گفتهاند
عینک باعث میشود ظاهری بیادب داشته باشد.
بعد از آن هشتگ  glasses are forbiddenدر
ژاپن ترند شد .البته در گزارشی از رسانه های محلی
ژاپن مشخص می شود که از جمله دالیل مدیران یک
مجموعه فروشگاه زنجیرهای این بوده که چهره زن با
عینک برخورد سرد را به مشتری القا میکند .البته
پیش از این هم داستان پوشیدن کفش پاشنه بلند
در ادارات جنجالی شد و حاال ممنوعیت زدن عینک
در محل کار!





3.4 M views

مترویی کثیف تر از دست شویی بین راهی!
گــزارش باورنکردنی شبکههای معتبر  CNNو
 MSNBاز وضعیت اسفناک زیرساختهای حمل
و نقل در آمریکا در فضای مجازی منتشر شد که
تعجب بسیاری از غرب دوستان را برانگیخت .در
این گزارش می بینیم که سرویس های بهداشتی
بین راهی ما از متروی نیویورک بهتر و تمیزتر است.
بسیاری از کاربران به این گزارش واکنش نشان
دادنــد .کاربری نوشت« :این گــزارش که دیگه از
اخبار کشورمون گفته نشده که بگین می خوان سیاه
نمایی کنن خودشون اینو پخش کردن ».کاربر دیگری
نوشت« :حاال یه عده فکر می کنن اگه ما با این آمریکا
ببندیم یهو مملکت گلستان میشه ولی نمیدونن که
اونا برا خودشونم نتونستن کاری بکنن ».کاربری هم
نوشت« :امیدوارم دوستان غرب زده با دیدن این
ویدئوها به خودشون بیان و کشوری رو که بهش دل
بستن رو بشناسن».

اللهیاری مجری برنامه ای در شبکه سهند که مسئول
سابق روابطعمومی شورای شهر تبریز و فرمانداری
ورزقان نیز است ،از فوت ریحانه ،این دختر شیرین
زبان ورنکشی بر اثر زلزله اخیر استان آذربایجان
شرقی خبر داده است .ریحانه در این مصاحبه از
مشکالت و کمبود امکانات در مدرسه اش میگوید
و وقتی از او پرسیده میشود چرا عصبانی است
میگوید که باید هم عصبانی باشد چون باید درس
خواند و مملکت را ساخت .اللهیاری می نویسد:
«دخترک خوش زبان سفرنامه هایم به روستاهای
آذربایجان در زلزله امروز جانش را از دست داد تا
آرزوهایش برای داشتن یک مدرسه و ساختن آینده
این سرزمین در زیر خروارها خاک بماند» .کاربری نیز
زیر این ویدئو نوشت« :فقط یک لحظه خودتو بذار جای
پدر و مادر ریحانه تا بفهمی خوشمزگی کردن با زلزله
چقدر دردناکه»...

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com
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تدابیرروکهدانشگاه
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سیمهای
کامپیوترهابه
کاربردهروتوی
دادنوامبهبرخی
سودجوهاداشتن
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دهه شصت

تو دوره ما این
ماشین عروسا
الکچری
حساب می
شد .از خدا که
پنهون نیست از
شماچهپنهون
ماشین عروسی
ماهمهمین
شکلیبود

3.1 M views

ریحانه و آرزوهایش در زیر آوار زلزله

محسنی -روز آخر هفته دهم لیگ برتر حال و هوای خاصی
داشت حال و هوایی که نشان می داد ورزش علیه ضد ارزش ها
خیلیزودواکنشنشانمیدهد.اتفاقیکهدرفضایمجازیهم
بازتاب گسترده ای داشت .حتی هشتگی هم به عنوان #کمپین
_پرچم_ایراندرتوئیترایجادشد.دراینروز،اتفاقاتجالبیروی
سکوهایبیشترورزشگاههارخدادکهیادآورلزومایجادهمبستگی
وتالشبرایحفظمنافعملیبود.ایناقدامخوبوبهموقعهواداران
پاسخی بود به معدود هوادارانی که هفته گذشته در تبریز شعارهای
تجزیهطلبانهوقومیتیسردادهبودند.اقدامیکهخیلیزودموردتوجه
رسانه های بیگانه و آن ور آبی قرار گرفت و با استقبال برخی مسئوالن
ترکیهنیزهمراهشد.هرچنددرکناراقدامزشتآنتماشاگران تعدادیاز
تماشاگرانفهیمووطندوست هم برایساکتکردنشعارهایانحرافیمعدودتماشاگرنماها«حیدرحیدر»میگفتند،امااقدام
این هفته هواداران فوتبال پاسخ قاطعی بود به این معرکه گیری تجزیه طلبانی که به اسم هوادار وارد ورزشگاه ها می شوند .در
ادامهبهچندنمونهازاقداماتزیبایهوادارانفوتبالبرایحفظهمبستگیملیدرهفتهآخرلیگدهموبرخیازکارهایخوبی
کهپیشازاینازهوادارانتیمهایمختلفدیدهایماشارهمیکنیم.

در دیــــدار تــی ـمهــای فوتبال
شهر خـــودروی مشهد و
پــارس جنوبی جم در
ورزشگاه امــام رضا
(ع)مشهدمقدس،
تماشاگران حاضر
در ورزشگاه با سر
دادن شــعــارهــا و
خواندن شعرهایی بر
همبستگی و اتحاد ملی
تأکید کردند .هواداران شهر
خودرو پرچمهای کوچک ایران را در دست داشتند و آن را
در ورزشگاه به اهتزاز در آوردند .همچنین عدهای بنرهایی با
شعارهای«ازخراسانتاخوزستان،ازآذربایجانتاهرمزگان؛
کایران»«،چوایراننباشد،تنمنمباد»و«خلیج
همهفدایخا 
همیشهفارسایران»بهورزشگاهآوردند.برخیازهوادارانبا
لباسهاییکهرویآنپرچمایرانحک ونوشتهشدهبود«چو
ایراننباشد،تنمنمباد»درورزشگاهحاضرشدند.

ورزشگاهی به رنگ پرچم

ما
شین عرو 
سهای

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اینروزها
استفادهاز
درختتوینمای
ساختمونداره
مدمیشهالبته
خداکنههمیشه
مدهابهسمت
حفظمحیط
زیستپیشبره

نسخه ژاپنی سوءاستفاده از زنان

یک شهروند خوزستانی ویدئویی را در فضای
مجازی منتشر کرد که با واکنش های زیادی از طرف
دوستداران حیات وحش و حیوانات همراه بود .این
شهروند خوزستانی در این ویدئو میگوید« :هشت
گراز در کانال آب گیر کردهاند با آتشنشانی تماس
گرفتهایم ،کسی که تلفن را پاسخ داد گفت:با تفنگ
بکشیدشان ،به محیط زیست زنگ زدیم کسی جواب
نــداد .این زبا ن بستهها گناه دارنــد ،میخواهیم
کمکشان کنیم اما نمیدانیم چطور؟» البته روابط
عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از
نجات چندین گراز گرفتار در کانال های آبی خبر داده
و از مردم خوزستان درخواست کرده تا موارد مشابه
از گرفتاری یا آسیب دیدگی حیوانات وحشی را به
نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست یا به تلفن
 ۱۵۴۰اطالع دهند و تا حد امکان شخصا اقدام دیگری
که موجب آسیب دیدگی خود یا حیوانات می شود
انجام ندهند.

هوادارانفوتبالبابهاهتزازدرآوردنپرچمکشورماندرورزشگاههاپاسخ
هوشمندانهای بهبرخیتماشاگرنماها دادند

چو ایران نباشد تن من مباد

ن تهران
در نیاورا
تان



اپسخزیبای 3رنگـ

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

از ورزشــگــاه امــام رضــا (ع)
گفتیم امـــا نمیشود
کــار خــوب هــواداران
بــخــتــیــاری نفت
مسجد سلیمان را
دیدولببهتحسین
نگشود .حدود سه
هزارپرچمجمهوری
اســـامـــی ایـــــران در
دســت تماشاگران این
بـــازی جــلــوه ویـــژه و زیبایی به
ورزشگاه داده بود و بخشی از ورزشگاه یکدست به رنگ پرچم
سهرنگکشورماندرآمد.البتهویدئویحضوریکهموطنبا
لباسبختیاریدراینبازی،درحالیکهپرچمکشورمانرادر
دستداردودورافتخارمیزندهمدرفضایمجازیبااستقبال
زیادی همراه شد و بسیاری از کاربران را به تحسین واداشت.
چندینپالکاردوبنرهمبانوشتههاییبامضمونهمبستگیو
وحدتملتایراندرورزشگاهبهچشممیخورد.

اهتزاز پرچم در تبریز
بعد از آن که عده معدودی
در بازی تراکتورسازی
و استقالل بــا نشان
دادن عالمت سالم
نظامی ،اقداماتی
تــجــزی ـهطــلــبــانــه و
کـــارهـــایـــی علیه
امنیتملیانجامداده
بودند در آخــر هفته در
حالیکهدیدارماشینسازی
با ذوبآه ــن در بنیان دیــزل تبریز
برگزار شد حدود هزار تماشاگر این بازی را از نزدیک تماشا
کردندوبابهاهتزازدرآوردنپرچممقدسکشورماندرورزشگاه
اقدام برخی افراد تجزی ه طلب و سودجوی بازی تراکتور سازی
و استقالل را تقبیح کردند .بازیکنان تیم ماشینسازی به خاطر
زلزله  5.9ریشتری که منجر به فوت تعدادی از اهالی استان
آذربایجانشرقیشدهبود،بابازوبندمشکیبهزمینآمدند.

اتفاقات خوب در ورزشگاه ها
اما در کنار آن چه در آخر هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه ها
گذشت حیف است که اتفاقات خوبی را که در این سال ها
روی سکو ها رقم خورده است نادیده بگیریم به همین خاطر
چند نمونه از آن ها را با هم مرور می کنیم.
▪بزرگداشت پیش کسوتان:

بعد از فوت هادی نوروزی کاپیتان تیم پرسپولیس هواداران
برای زنده نگه داشتن یاد او که شماره  24را به تن می کرد
هر بــازی در دقیقه  24یاد او را زنــده نگه می دارنــد .فوت
منصورخان پورحیدری هم باعث شد هواداران تیم استقالل
نام این اسطوره تیم شان را در دقیقه  22گرامی بدارند.
▪پاک سازی جایگاه هواداران:

شاید جمع کردن زباله های
ریخته شــده در جایگاه
هـــواداران را اولین بار
ژاپنی ها انجام دادند
اما هواداران ایرانی هم
با انجام دادن این کار در
میادین خارجی و البته
داخلی نــام خــود را در این
زمینه به ثبت رسانده انــد .در
بازی دو تیم ایران و پرتغال در جام جهانی تماشاگران ایرانی
بعد از اتمام بازی اقدام به پاک سازی جایگاه تماشاچیان
کردند که در رسانه های خارجی بازتاب گسترده ای داشت.
هواداران باشگاه های پرسپولیس ،سپاهان ،فوالد و تراکتور
ســازی هم بارها با پاک ســازی جایگاه تماشاگران مورد
تحسین قرار گرفته اند.
▪احساس همدردی:

هـــمـــدردی پـــر احــســاس
هواداران داماش گیالن
بامسلمحقشناسیکی
از نمونه هــای بــارزی
است که می شود به آن
اشــاره کــرد .هــواداران
تــیــم دامــــاش بــعــد از آن
که حقشناس درواز هبـــان
تیمداماش گیالن  که سه روز
پس از درگذشت مــادرش ،تیم را تنها نگذاشت و کمک
کرد مقابل شهرداری بندرعباس پیروز شوند شعری را که
به نظر می رسید بارها تمرین شده است برای او خواندند.
البته بعد از آن هم طرفداران داماش در غم درگذشت یکی
از هواداران تیم شان همخوانی زیبایی را انجام دادند.
▪هوادار نابینا:

شایدیکیازتاثیرگذارترین
اتفاقاتی که روی سکوها
رقــم خـــورده مــربــوط به
همراهی چندین و چند
ســالــه عـــادل بــا دوســت
نابینایش محمد باشد که
در گرم و سرد ورزشگاه ها با
هم به ورزشگاه می آیند و عادل
چشم محمد در بازی های نساجی شده و بازی ها را برای او
گزارشمیکند.دربازیهاینساجیمحمدباشنیدنگزارش
عادلبازیهارامیبیندواینبارشنیدنشدهماننددیدن!

