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تب تازه الکچری بازها و رویای خودروی آب سوز!
هشتگ-باتوجهبهدسترسینداشتنبهشبکههایاجتماعیبهدالیلمختلبودناینترنتسعیکردیممطالبیراکهممکنبوددرفضایمجازی
بازنشرشودازروزنامههاوخبرگزاریهایمختلفجمعآوریکنیموبهاطالعتانبرسانیم.البتهامیدواریمشرایطبهنوعیپیشبرودکهدر
هفتهپیشرودوبارهسوژههاییراکهدرشبکههایاجتماعیباواکنشزیادکاربرانهمراهمیشودبرایتانمنتشرکنیم.



جوکر ،احمد نور
و پلیس  10+بزنیین !

تصاویر پربازدید فضای مجازی

سوژه روز

توعکسهایمربوطبهبرف
تهراناینیکیازهمهقشنگتره

پربازدیدهایفضایمجازیدرهفتهایکهاینترنتبااخاللهمراهبود
چهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟



567 K views

زایمان در تهران ،تب تازه الکچریبازها!
بعد از سفر برخی بازیگران به خارج از کشور برای به دنیا
آوردن فرزندانشان ،حاال ایران گزارشی منتشر کرده
که از سفر زنان پا به ماه برخی از شهرستان ها به تهران
خبر می دهد .به نظر می رسد خانواده های شهرستانی که
توان مالی کمتری دارند برای این که یک زایمان توریستی
داشته باشند و نام شهری بزرگ در محل تولد فرزندشان
نقش ببندد تهران را برای زایمان انتخاب می کنند .در
این گزارش برخی پدر و مادرها دلیل اصلی تصمیم خود
درگرفتن شناسنامه تهرانی برای فرزندشان را این طور
بیان می کنند که همیشه آرزو داشتند فرزندشان به
اصطالح بچه تهران باشد و در شهری با امکانات بیشتر
متولد شود .البته برخی دیگر هم دغدغههای جدیدتری
دارند؛ این که فرزندشان را در مدرسه و دانشگاه بچه
شهرستانخطابنکنند.

نوشتنازپربازدیدهایاینهفتهسختیخودشرادارد.هفتهایکهبااختالالت
گستردهاینترنتیهمراهبودومسائلامنیتیباعثشدکهدسترسیبهفضایمجازی
بامشکلهمراهباشد.مشکالتیکهبازدیدهایمیلیونیتلگرامرابهحداکثر 200و
300هزارتاییرساند.بااینحال اینهفتهبهرغماینکهنمیتوانبهدلیلقطعی
اینترنتبهطورقاطععالقههایمردمدرفضایمجازیراموردبررسیقرارداداماطبق
روالهفتههایگذشتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرددرشبکه
هایاجتماعی وفضایمجازیراباهممرورمیکنیم.

853 K views

ریه آدم سیگاری!
استعمال دخانیات از جمله سیگار یکی از دالیل اصلی
ابتال به سرطان محسوب میشود .این عادت مضر ریههای
انسان را با مــواد شیمیایی مختلفی آلــوده میکند که
میتواند موجب ابتال به سرطان و در نهایت مرگ زودرس
شود .هر چند بسیار درباره مضرات سیگار نوشته شده
است اما ویدئوی تاثیرگذاری در خبرگزاری ها منتشر
شد که یک پزشک چینی از ریه های یک بیمار سیگاری اش
منتشر کرده بود .ریه های این فرد سیگاری به دلیل سوء
مصرف سیگار به شدت سیاه و در نتیجه حجم ریه بیمار کم
شده بود .قطعا سیگار کشیدن باعث خسارت های جبران
ناپذیری بر ریه فرد می شود».

مقایسهبازدیدهایتلگ
رامقبلوبعدازاختاللاینترنت
تعدادکل
بازدیدهای
تلگرامبعداز
اختاللاینترنت
درکشورمان9
برابرکاهشیافته
واز 1.3میلیارد
به 150میلیون
بازدیدرسیده





شست وشوی
بچه اورانگوتان

یادحمامهایدههشصتافتادمکه
ماروهمهمینجوریمیشستن
هرچیمیخواستیمدربریمفایده
نداشتبایدزیرآبداغمیموندیم!

356 K views
721 K views

بدهی میلیاردی سواریهای بینشهری
رئیس اتحادیه سواریهای کرایه بهتازگی اعالم کرده
است که بسیاری از خودروهای سواری که بین شهرها کار
میکنند به واسطه گذشتن از آزادراههای الکترونیکی به
صورت میلیونی بدهکار شدهاند .بر این اساس برای هر
خودروی سواری پس از چند ماه عبور و مرور مقدار هزینه
این عوارض یک جا پیامک شده که باعث شده رانندگان
سوار یهای بینشهری با بدهیهای سنگین روبهرو
ن را ندارند .مثال یک
شوند که توان پرداخت یک جای آ 
خودروی سواری که در خط تهران-اصفهان یا تهران-قم
کار میکند در ماه حداقل 30سرویس میرود و اگر رفت
و برگشت آنها را در نظر بگیریم و برای همه خودروها که
عوارضشانالکترونیکیتعیینمیشودمحاسبهکنیمبه
رقمی میلیاردی میرسیم که رانندگان بدهکار شدهاند!

رویای خودروی آب سوز
«کاش ماشین با آب راه بره!» این جمله از بچگی شاید به
عنوان یک آرزو همراه ما باشد اما حاال با هزینههای باالی
سوخت ،دوباره این آرزو بر سر زبانها افتاده است! حدود
یک سال پیش خبر اختراع خودروی آب سوز توسط یک
جوان ایرانی منتشر شد که دوباره مطرح شده است .این
مخترع جوان آن زمان گفته بود« :آمادگی این را داریم که
سامانه آب سوز را برای مسافت هزار کیلومتر به شکل
رایگان بر روی خودروی متقاضیان نصب کنیم» .او مدعی
شده بود در این سیستم اختراعی هیدروژن را تحت
کنترل درمـیآورد تا غیرقابل انفجار ولی قابل اشتعال
باشد و تفاوتش با سامانه بی ام دبلیو این است که در این
سیستم موتور تعویض نمیشود بلکه یک محفظه گاز روی
خودرو نصب میشود.البته این ادعا بدون واکنش هم
نبوده و برخی آن را یک شوخی دانسته اند.

مردی با حیوان خانگی اش!
اینروزهاباید
ازاینحیوونای
خانگیداشت
کهبتونیبهجای
ماشینازشون
استفادهکنیو
بنزیننزنی!



سرویس

خدا کنه
قبل از
شروع سرما
مسئوالن
آموزش
و پرورش
فکری به
حال این جور
سرویس ها
کنند

مصرف  20درصد بنزین کشور توسط تهرانی ها
به تازگی نموداری از مصرف بنزین در سال  95منتشر شد که نشان می داد استان تهران براساس دادههای سرشماری
سال  95با داشتن جمعیتی بیش از 16درصد از کل کشور ،به اندازه  20درصد کل بنزین مصرفی کشور یا بهعبارتی
به اندازه  16استان بنزین مصرف کرده است که نشان از سهم باالی پایتخت از مصرف این حامل انرژی دارد .براساس
آمارهای رسمی در سال 95استان تهران با مصرف پنج میلیارد و 448میلیون لیتر دراین سال 19/9درصد از کل بنزین
کشور را مصرف کرده است .درمیان استانهای پرمصرف کشور ،اصفهان نیز با یک میلیارد و  983میلیون لیتر در رتبه
دوم قرار گرفته است که 7/3درصد از کل مصرف کشور را به خود اختصاص میدهد .خراسان رضوی هم با مصرف یک
میلیارد و  852لیتر بنزین بهعنوان سومین استان پرمصرف سهم  6/8درصدی از مصرف کل کشور را دراختیار دارد.
همچنین استان فارس با یک میلیارد و  786میلیون لیتر و سهم  6/5درصدی و استان مازندران با یک میلیارد و 493
میلیون لیتر و 5/5درصد از مصرف کل کشور پنج استانی هستند که در صدر جدول قرار دارند .این درحالی است که در
انتهای جدول میزان مصرف و سهم بنزین از کل کشور ،نام استان ایالم دیده میشود که تنها 7دهم درصد از کل مصرف
کشور را دراختیار دارد .دراین سال کل مصرف این استان 178میلیون لیتر بوده که تفاوت نجومی با استان تهران دارد.

جوکر (فیلم :)2019اینفیلمسینماییآمریکاییدر
ژانر تریلر روانشناختی به نویسندگی ،تهیهکنندگی و
کارگردانی تادفلیپس درسال ۲۰۱۹اکرانشد.
قیمت بنزین در ایران :بسیاری ساعات اولیه سهمیه
بندیبنزینبرایدانستنسابقهآناینمقالهراخواندند.
رهبر جمهوری اسالمی ایران :بعد از حمایت رهبر
انقالبازتصمیمسرانقوامبنیبرسهمیهبندیبنزین
این مقاله که درباره اختیارات و وظایف رهبری نوشته
شده،پربازدیدشد.
کرگدن (مجموعه نمایش خانگی) :پنج جــوان ،به
واسطه مهارتهایشان وارد چالشی میشوند و این
سرآغاز شروعسریالیاستکهبهتازگیدرشبکهنمایش
خانگیتوزیعمیشود.
اعتراضات سراسری به گرانی بنزین در ایــران
( :)1398بعد از شروع اعتراض ها به گرانی بنزین این
گزارش نوشته شدکهخیلیزوددرفهرستپربازدیدها
قرار گرفت .در این مقاله سعی شده است از اغتشاش
گرانیکهاموالعمومیراآتشزدندحمایتشود.
تظاهرات  1396در ایــران :این گــزارش که بعد از
اعتراض های سال 96علیه گرانی شکل گرفته بود این
روزهادوبارهموردتوجهقرارگرفت.
حسن روحانی:مقالهایکهدرویکیپدیادربارهحسن
روحانی از کودکی تاکنون و مسئولیت هایی که داشته،
نوشتهشدههماینروزهاودرپیتصمیمبهسهمیهبندی
بنزینیکیازپربازدیدهابودهاست.
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746 K views

7

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

بازدیدها در این بخش به دلیل این که کاربران به تلگرام
دسترسی نداشتند به شدت افت کرده به همین دلیل
پربازدیدترین پست های هر روز را فارغ از تعداد بازدید
برای تان می نویسیم هر چند به نظر می رسد کسانی
خارجازکشوردنبالوضعیت دالربودندچونبیشترین
پستهادرروزهاییکهدرایرانبسیاریازافرادبهتلگرام
دسترسینداشتنددربارهنرخارزبود.
.1گلاحمدنورالهی(احمدنور)دربازیایرانوعراق
3.52میلیونبازدیددر ۶۱۵کانال،تاریخانتشار8/23:

.2آغازسهمیهبندیبنزینباکارتسوخت

 6.26میلیونبازدیددر  ۴۳۸۹کانال،تاریخانتشار8/24:

.3مشهدازامشبراهبندانایجادکرد

 2.66میلیونبازدیددر  ۵۲کانال،تاریخانتشار8/25:

.4قیمتدالرامروزی 12,450فروشنده...

 459.23هزاربازدیددر ۱۶کانال،تاریخانتشار8/26:

.5قیمتدالرامروزی 12,250فروشنده...

 243.81هزاربازدیددر  ۱۴کانال،تاریخانتشار8/27:

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

مسیربرعکسشبکههایاجتماعیازپودرپنیر!

از تیلور سوئیفت تا داعش از شبکه های اجتماعی به شیوهای یکسان استفاده می کنند ،چه درسی در این مسئله وجود دارد؟
شبکههایاجتماعیباماچهمیکند؟
بسیاری از پروژههایی که ابتدا به منظور اهداف نظامی
سینگر :شبکههای اجتماعی همزمان ما را به
راهانــدازی شده بودند ،بعدها برای کسب درآمد نیز
هم متصل و از هم جدا کرده است؛ خواه بحث
به کار گرفته شدند؛ از پودر پنیر بگیرید تا جی.پی.
از زندگی شخصیمان باشد یا سیاست یا
اس اما شبکههای اجتماعی گویا مسیر برعکس
جنگ ،دیگر دربانی در کــار نیست؛ همه ما
را طی کردهاند .پلتفرمهایی که از اساس برای
میتوانیم اطالعاتی به دست آوریم و آن را به
کسب سود طراحی شده بودند ،حاال به بخشی
جداییناپذیر از هر اقدام سیاسی و نظامی تبدیل
اشتراکبگذاریم.بنابرایندرمقایسهباگذشته،
بیشتر صاحب اختیار و قــدرت شــدهایــم امــا این
پیتردبلیوسینگر
شدهاند.وضعیتیکهبهتعبیرنویسندگانکتابیجدید
ویژگی از طرفی هم به این معنی است که ما پیوسته به هزار
باعثشدهاستکلجهانبهمیداننبردیدایمیتبدیلشود.
ً
نگارندگان ادعا میکنند که اکنون شبکههای اجتماعی محلی سمتوسوی مختلف کشیده میشویم و معموال از مهمترین
برای کشمکش جهانی اطالعات است .شبکههای اجتماعی مسائلدورمیمانیموممکناستآلتدستدیگرانشویم.
روشفکریما،نحوهکسباطالعاتوچگونگیدرکماازدنیای شبکههای اجتماعی چگونه به سالح جنگی تبدیل شده
اطرافمان را تغییر میدهد و چیزی بهنام «میدان نبرد» جهانی است .آیا این جنگافزار اکنون ارزانترین و مؤثرترین
ایجاد کرد ه است که در آن ستارههای پاپ مانند تیلور سوئیفت سالحاست؟
وگروههایتروریستیمثلداعشبرایمبارزهآنالینبرسرجلب سینگر :اینترنت در آغاز جایی بود برای اشتراک زمان رایانه
توجهماازتاکتیکهاییکسانیاستفادهمیکنند.شانایلینگ ای بین دانشمندان ،سپس بهسرعت به رسانهای اجتماعی
خبرنگار سایت خبری ووکس با پیتر دبلیو سینگر ،کارشناس تغییرکاربریدادامااینترنتباخلقچنینابزاریبرایارتباط
برجسته در مسائل امنیتی قرن بیستویکم ،مصاحبهای انجام انبوه ،تبدیل شد به سیستم عصبی همهچیز ،از تجارت گرفته
دادهاستدربارهپیامدهایاینتغییراتواینکهچراشرکتهای تا اخبار و مثل هرچیز دیگر به نوعی جنگافزار بدل شد .این
فناوری تاکنون مسئولیت پلتفرمهای ساخت خودشان را ابزار خیلی زود مورد استفاده همه قرار میگیرد ،از گروههای
آنالینخوانندگانیمحبوبمثل
تروریستیگرفتهتاهواداران
نپذیرفتهاندکهمتنکوتاهشدهاینگفتوگورامیخوانید.
ِ

کانیه وست و تیلور سوئیفت و همه این افراد آن را راهی برای
دستیابی به اهداف خود میدانند .برخی کشورها از اینترنت
برایرسیدنبهاهدافسنتیجنگاستفادهکردهاندبیآنکه
گلولهایشلیککردهباشند.
نکته عجیب درباره شبکههای اجتماعی این است که از
ک طرف همهچیز را درحد تئاتر تقلیل دادهاند ،تئاتری
ی 
که در آن همهچیز نمایش و برندسازی است و از طرفی هم
مخاطرات را افزایش داده و گسترش خشونت عملی و
هرجومرج در دنیا را آسانتر کردهاند .من فکر نمیکنم
به این زودی چارهای برای عبور از این تنش پیدا کنیم.
سینگر :یکی از چالشهای ما ایــن بــود که میخواستیم
دوگانگیمدنظرشماراحلکنیم.سعیکردیمآنراپرکنیماز
حسها و شخصیتهایی که واقع ًا ترسناک اند ،مانند خواننده
رپناموفقیکهدراینترنتافراطگراشدهویکیازسربازگیران
ارشدداعشمیشود؛اماجنبهخوبزندگیآنالینرانیزنشان
دادهایــم ،مث ً
ال یک زن مسلمان آمریکایی که گروهی ایجاد
کرد و بهطنز اسم آن را ارتش دامبلدور [برگرفته از مجموعه
داستانهای هری پاتر] گذاشت .در این گــروه نوجوانها
بهصورت آنالین با استفاده از تاکتیکها و زبان مختص خود به
دنبال افراطگرایان هستند و صادقانه باید گفت که کارشان
ف شما
را بهتر از وزارت خارجه انجام میدهند .بخش دوم حر 

.6قیمتدالرامروزی 11,900خریدار...

248.24هزاربازدیددر ۱۲کانال،تاریخانتشار8/28:

.7آتشزدن 80فروشگا هدراغتشاشاتبنزینی

 225.89هزاربازدیددر 16کانال،تاریخانتشار8/29:
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

واکنشمردمبهگرانیبنزین ،تظاهراتامروزواعتراضبه
گرانیبنزیندرصدرواژههایپرجستوجوبود.
خدماتپلیس:10+بسیاریازکاربرانکهبهنظرکارت
سوخت خودرویشان مفقود شده بوده در همان ساعت
های اولیه سهمیه بندی برای دریافت مجدد آن به دنبال
دفاترخدماتپلیس 10+بودند.
وضعیتبنزینامروز:بعدازسهمیهبندیبسیاریبرای
این که اثر سهمیه بندی را بر مصرف بنزین بسنجند این
واژه را جست وجو کردند .البته در بعضی روزها نسبت به
روزهایقبلتا20درصدکاهشمصرفدیدهشد.
تعطیلی مــدارس :آلودگی هــوا ،برف و بــوران و البته
اغتشاشاتاخیرباعثتعطیلیمدارسدربرخیازشهرها
شدکهخانوادههابرایآگاهیازوضعیتتعطیلیمدارس
اینموضوعراجستوجوکردند.
رمز کارت سوخت :بسیاری از افراد رمز کارت سوخت
شانرافراموشکردهبودندوبرایبهدستآوردنآنسراغ
گوگل رفتند البته به شما بگوییم که رمز کارت سوخت
چهارشمارهآخرکارتملیصاحبخودرواست.
گوگل مپ :برخی کاربران هم برای دانستن وضعیت
ترافیکی خیابان ها به سراغ گوگل مپ رفتند هرچند
اشتباه معنادار اخیر گوگل مپ که خیابان های تهران را
قفلنشانمیداددرحالیکهبسیاریازخیابانهامشکل
ترافیکی نداشتند حاکی از آن بود که نمی شود به گوگل
مپاعتمادکرد.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#بنزین و #بنزین__3000تومانی :بعد از گرانی و
سهمیه بندی بنزین در بامداد  24آبان مردم با نوشتن
گالیه های خود و آثار گرانی بنزین بر اقتصاد خانواده ها
ایندوهشتگراداغکردند.
#اعتراضات_سراسری:درساعاتاولیهگرانیبرخی
ازمردمبهطورمسالمتآمیزبهگرانشدنناگهانیبنزین
اعتراضداشتندواینهشتگدرهمانساعتهایاولیه
شکل گرفت اما بعد از آن که اینترنت در کشورمان قطع
شداینهشتگتوسطبرخیدرخارجازکشورکهدنبال
اغتشاشدرکشوربودندهمچنانداغنگهداشتهشد.
#دغدغه_مردم و  #توطئه_دشمن :بسیاری از
کاربران که هنوز گاهی به اینترنت دسترسی داشتند
بعدازصحبتهایرهبرانقالبدربارهحمایتازتصمیم
سران قوا با این دو هشتگ خط خود را از اغتشاشگران
جدا کردند و توطئه دشمن در تخریب اموال عمومی را
گوشزد کردند .آن ها همچنین از دغدغه مردم درباره
گرانی های بعد از افزایش قیمت بنزین هم نوشتند و از
مسئوالن خواستند با گرانی هایی که به بهانه افزایش
قیمتبنزینممکناستاتفاقبیفتدمقابلهکنند.
#مــن_مــحــمــد_را_دوســت_دارم و #لبیک_یا_
رسول_ا...همازهشتگهاییبودکهبهمناسبتمیالد
حضرترسول(ص)درتوئیترداغشدهبود.

www.khorasannews.com
مربوطمیشودبهاینکهچراشرکتهایفناوریچنیندوران
سختی داشتهاند .از بسیاری جهات مثل این است که بهخاطر
اتفاقی که برای فرزندانشان افتاده باشد ،چند مرحله دچار
غم و غصه میشوند .آنها پلتفرمهایی خلق کردهاند که عم ً
ال
کنترلش را از دست داده و اکنون با پیامدهای آن دست به
گریبانشد هاند.
میتوانیدبرایروشنشدنمنظورتانمثالیبیاورید؟
سینگر :مارک زاکربرگ مؤسس فیس بوک درست بعد از
انتخابات  ،۲۰۱۶همچنان اصرار داشت که اطالعات غلط
نمیتوانسته بر روند انتخابات تأثیر داشته باشد؛ حرفهایی از
این دست میزد و درعینحال به کارزارهای سیاسی میگفت
که اگر میخواهید پولهای خود را برای اثرگذاری بر آرای
مردم خرج کنید ،فیس بوک بهترین جاست .پس هنوز نوعی
انکارگراییدرشرکتهایفناوریوجوددارد.
به باور اریک واینستین ،ریاضی دان و مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری پیتر تیل ،فناوری که فرزند کاپیتالیسم
است شاید درنهایت نابودکننده آن باشد .بهنظر شما
میتوانیم همین حــرف را دربـــاره اینترنت و لیبرال
دموکراسیهمبزنیم؟
سینگر :باید به یاد داشته باشیم که این پدیده شمشیری
درمقابلنمونههایبداستفادهازشبکههای
دولبهاست.چون
ِ
اجتماعی بهعنوان ابزاری برای جنگ و تضعیف دموکراسی،
نمونههای خوبی داریم که نشان میدهد این پدیده به افزایش
مشارکت شهروندان منجر شده ،آن هم در سطحی که از آتن
باستانتاامروزبیسابقهاست.دولتهایمحلیباروشهایی
نو و خالقانه از شبکههای اجتماعی برای ترغیب شهروندان به

مشارکتاستفادهمیکنند.
شمادرانتهایکتابیکهنوشتهایدازغولهایفناوریمثل
توئیتروفیسبوکخواستهایدکهدرنظارتبرپلتفرمهای
خود بهتر عمل کنند .اما آیا واقع ًا باور دارید که آنها اراده
چنینتغییریرادارند،ولواینکاربهقیمتازدستدادن
سودشانتمامشود؟
سینگر:درخواستمادراینکتابکام ً
المنطقیاست.اشکالی
ندارداگریکنرمافزاررتبهبندیرستوران،رابهصورتآزمایشی
دردنیامنتشرکنیمتاببینیمچهاتفاقیمیافتد،اماموضوعوقتی
مشکلساز میشود که محصول مدنظر چیزی باشد که دنیا به
آن وابسته است و احتمال کاربردش در جرم و جنایت و جنگ
و خشونت میرود .شرکتها باید همان اقدامی را انجام دهند
که معمو ًال ارتش انجام میدهد ،یعنی پیشاپیش سناریویی را
درقالبرزمایشنظامیشبیهسازیوهمهاتفاقاتبدومحتمل
راپیشبینیمیکنندوبرایآنهاواکنشهاییتدارکمیبینند.
اینمسئولیتمدنیشرکتهایفناوریاستودیگرنمیتوانند
منبع :ترجمان
سرشانرامثلکبکزیربرفکنند .

