 #هشتگ
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پنج شنبه  8خرداد 1399
5شوال .1441شماره 20388

آسیهبیسرپناهو 41کشتهکروناییدریکبازیفوتبال!




2.8 M views

 41کشتهکروناییدریکبازیفوتبال!
گزارش جدید روزنامه ساندی تایمز درباره فوت بیش از
 41نفر به دلیل کرونا که در جریان بازی لیورپول و اتلتیکو
مادرید به این ویروس مبتال شده بودند در فضای مجازی
بازتاب گسترده ای داشت و بسیاری از کاربران را متحیر
و نگران کرد .در این گزارش ادعا شده است که  41نفر
از تماشاگران این بازی که در چارچوب بازی های لیگ
قهرمانان اروپا در  21اسفند سال گذشته برگزار شده
بود به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند.
این بازی که به حذف لیورپول ،مدافع عنوان قهرمانی ،از
لیگقهرمانانمنجرشددراستادیوم ۵۲۰۰۰نفریآنفلید
برگزار شده بود .کاربری نوشت« :با این اوضاع به نظرتون
الزمه بازم لیگ راه بیفته ».کاربر دیگری نوشت« :فوتبال
برای ما ،مثل سینما برای هندیهاست :همدلیبرانگیز،
رؤیاساز و شدیدا همگانی .فوتبال ارزانترین سرگرمی
ماست؛ آن را از ما نگیرید».



2.1 M views

ادعایمخدوشبودنمدرک 8منتخبمجلس!
ادعــای سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهــم بازتاب
گسترده ای در فضای مجازی داشت .اسد ا ...عباسی
در گفت و گویی ادعا کرده است که مــدارک حــوزوی و
دانشگاهی  8نماینده منتخب مجلس یازدهم مخدوش
بوده و این  8نماینده تخلف کرده اند .کاربران شبکه های
اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :اینهمه دستگاه عریض و طویل برای نظارت بر
انتخابات درست کردهاند و بودجه صرف میکنند ،باز این
تعداد مدرک مشکل دار ؟» کاربر دیگری نوشت« :نماینده
ای که حتی درباره مدرک تحصیلیش دروغ می گه چطور می
تونه از حقوق موکل هاش دفاع کنه ».کاربر دیگری هم
نوشت« :بعد از این که چند ماه پیش مشخص شد مدرک
منتخب مردم تفرش جعلیه باید مدرک همه کسایی که
رای آوردن رو بررسی می کردن تا االن دم شروع مجلس
این حرفا زده نشه ».در عین حال کاربری هم نوشت«:این
صرفا ادعاست چرا قبل از اثبات دارن مطرحش می کنن » .

تصاویر پربازدید فضای مجازی

ادای احترام و
بوسیدن پرچم
کشورمان
توسط دریانورد
نفتکش ایران
در بندر ال
پالیتوی ونزوئال
باید به عنوان
نماد غرور ملی
ثبتشه

2.4 M views



داعشدرمینیاپولیس!

اینهفتهطبقروال هرهفته 7مقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرد رادر
شبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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اعتراض به شیوه فرخ شهری ها!



3.4 M views

آسیهبیسرپناه!
روز گذشته در همین ستون به موضوع فوت آسیه پناهی
زن 61ساله کرمانشاهی که هنگام تخریب خانه اش توسط
شهرداری منطقه  3کرمانشاه به دلیل ایست قلبی فوت
کرده بود ،پرداختیم ،اما روز گذشته دادستان کرمانشاه
هم اعالم کرد که هیچ گونه آثار ضرب و جرح در جسد
مشاهدهنشدهولیمنتظرنظرنهاییپزشکیقانونیدرباره
دلیلمرگهستیم.شهرامکرمیدرعینحالاعالمکردکه
اقدام شهرداری قانونی بوده اما شهرداری میتوانست با
استفادهازنهادهایحمایتیمانندکمکگرفتنازمشاوران
بهزیستی و دیگر نهادها این زن را قانع کند .این صحبت
های دادستان مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار
گرفت .کاربری نوشت« :شهرداری برای تخریب ویالی
لواسون دختر وزیر سابق که مراقب بود اما  »...کاربر
دیگرینوشت«:بهنظرماینحرفدادستانکرمانشاهباید
یکیازپروتکلهایتخریبمنازلتوسطشهرداریباشه».

3.1 M views

آرامش در کنار خرس
ویدئویی از آرامش پسربچ ه ایتالیایی وقتی که یک خرس
قهوهای او را تعقیب میکرد با واکنش های زیادی در
شبکه های اجتماعی همراه بود .این کودک که با خانواده
خود برای گردش به تپههای نزدیک روستای محل زندگی
اش در اسپورمینور رفته بود ،متوجه شد که یک خرس از
پشت سر به او نزدیک میشود با این حال پسر بچه با حفظ
آرامش و با قدمهای کوتاه و آرام سعی میکند که از خرس
قهوهای دور شود .تا جایی که این خرس روی پاهایش
میایستد و از دنبال کردن او دست بر میدارد .کاربری
نوشت« :اکثر خرسها در شرایط عادی به انسان حمله
نمی کنن مگر این که خرس نسبت به فرزند یا قلمرو خود
احساس خطر و تهدید کنه ».کاربر دیگری نوشت« :دمش
گرم خونسردیشو حفظ کرد ،می دوید کارش تموم بود!»

تبلتهاوگوشیها:خطریبراینوشتن
تاکمتراز 10سالپیشنوشتنبادستوباقلموکاغذروالعادیبسیاریازامور
بود :ما برای  نوشتن نامه ،دفترچه خاطرات روزانه ،پرکردن فرمهای اداری و
بانکی،نگارششکوائیههایحقوقی،یادداشتکردنآدرسوشمارهتلفنوحتی
امضاکردنازقلموکاغذاستفادهمیکردیم.بچههادرمدارسدرسخوشنویسی
داشتندوخالصههرکسیمعموالخودکاریبههمراهداشت.
باگسترشسریعگوشیهایهوشمندوتبلتهاامااوضاعبهکلدگرگونشده
است .حاال کمتر کسی در طول روز و هفته و ماه از قلم و کاغذ و نوشتن با دست
بهرهمیگیرد.بهمرورتایپکردنرویکیبوردودرچندسالاخیرصفحاتتاچ
گوشی ها و تبلت ها و به تازگی نرم افزارهای تبدیل صدا به متن ،نوشتن با قلم و
کاغذرابهانزواراندهاست.
شاید بگویید که این ثمره پیشرفتهای تکنولوژیک است و باید از آن استقبال
کرد اما نتایج تحقیقات علمی نشان می دهد که حذف مهارت نوشتن با دست و
استفادهنکردنازقلموکاغذپیامدهایناگواریدررشدمغزیکودکانوپردازش
اطالعاتدربزرگساالنبهجا میگذارد.
▪دستنویسیچهمزایاییدارد

تحقیقاتی که در یک دهه اخیر انجام شده حاکی از این است که دست نویسی
مهارتهایشناختیراتقویتمیکند.افزایشیادگیری،کاهشحواسپرتی
و جوان ماندن مغز از مهم ترین مزایای نوشتن با دست به جای استفاده از تایپ
کردنباکیبورداست.
نتایجتحقیقات استانیسالسدهاین،عصبشناس کالجفرانسه نشانمیدهد
وقتی مینویسیم،یکجریانمنحصرب هفرددرمغزفعال میشودکهبهبازشناسی
آن چه مینویسید می پردازد و آن را در ذهن تجزیه و تحلیل میکند .این جریان

تقلبمدرن!

مالکعمارت
گلستانهبا
نصببنری
خبرخروجاین
بنارو ازثبت
ملیبهنمایش
گذاشتهشاید
بهمسئوالن
میراث
فرهنگی
ت
لنگریبخوره!

کنایهای

فرخشهریها
در اعتراض
بهعملکرد
ضعیفاعضای
شورای شهر
این بنر رو
جلوی شورای
شهرشون
نصب کردند

امتحان های
آنالین باعث
شده بچه ها
برای امتحان
کنار هم
جمع بشن و
با همفکری
جواب ها رو
بدن و نمره
بیست بگیرن
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به
وزارتمیرا
ثفرهنگی!

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1یکشنبهعیدفطراست
 5/49میلیونبازدیددر ۲۸۹۶کانال،تاریخانتشار3/3:

 .2سازمان بهداشت جهانی :دستکش کارایی الزم را
ندارد
 5/21میلیونبازدیددر ۱۵۱۴کانال،تاریخانتشار3/5:

.3شناسایی ۲۱۸۰بیمارکووید ۱۹در3/5

 4/57میلیونبازدیددر ۱۹۵۴کانال،تاریخانتشار3/5

.4صدیقهکیانفر،بازیگرسینماوتلویزیوندرگذشت
 4/35میلیونبازدیددر ۱۸۰۲کانال،تاریخانتشار3/5:

.5بازگشاییقهوهخانههاوسفرهخانههابدونقلیان
 4/29میلیونبازدیددر 7۶۱کانال،تاریخانتشار3/3:

.6ابالغعوارضخروجازکشوردرسال۹۹

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

ذهنی،بهگونهایناشناخته،یادگیریراتسهیل میکند.
این تحقیق نشان داد که واکنش مغز کودکان هنگام یادگیری نوشتن حروف با
دستویادگیریتایپکردنرویصفحهکلیدفرقمیکند.شکلکلیفعالیت
مغزی بچههایی که با دست حروف را مینوشتند شبیه آدمهای باسواد بود که
خواندن و نوشتن بلدند ،اما در باره بچههایی که نوشتن با صفحهکلید را تمرین
میکردندچنیننبود.بهنظرمیرسدوقتیبچههایادمیگیرندبادستبنویسند،
مغزجوریدیگربهحروفواکنشنشانمیدهد.
عالوهبراین،آنطورکهپروفسورجیمزمیگوید،شکلگرفتنقابلیتهایظریف
ذهنی که برای نوشتن حروف با دست الزم است ،ممکن است در بسیاری از
زمینههایدیگررشدمغزیوشناختهممفیدباشد.
▪چندتوصیهبرایتمریننوشتن

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

ونــزوئــا :پهلو گرفتن نفتکش هــای ایرانی در بندر
ونزوئال خوشحالیمردماینکشوررابههمراهداشت.
ژاله صامتی :حضور بازیگر سریال زیر خاکی در برنامه
دورهمی باعث شد بسیاری برای دانستن زندگی نامه
اینبازیگربهویکیپدیامراجعهکنند.
آزیترومایسین :بعد از این که سخنگوی ستاد ملی
مبارزه با کرونا اعالم کرد بهترین اثر درمانی در بیماران
کرونا را داروی آزیترومایسین داشته است مقاله درباره
اینداروپربازدیدشد.
فهرست مراجع تقلید شیعه :در این فهرست نام
مراجع تقلید شیعه از سال  ۳۲۹قمری (آغاز غیبت
کبری) تاکنون نوشته شده است و به نظر می رسد عده
ایبرایدانستننظراتمراجعدربارهروزعیدفطرآنرا
جستوجوومطالعهکردهاند.
علیرضا واحــدی نیکبخت :برخی از صحبت های
نیکبخت در برنامه دورهمی به اعتقاد برخی از کاربران
دروغ بوده .نیکبخت در دورهمی گفته« :سال ۲۰۰۶
از قصد خودم را به مصدومیت زدم تا به جام جهانی نروم
چراکهسفرهایطوالنیمدترادوستندارم».امابرخی
از فعاالن فضای مجازی معتقدند او پیش از آن بارها به
سفرهایطوالنیرفتهاست.
صدیقه کیانفر :این بازیگر  88ساله که در مجموعه
هایتلویزیونیمتعددیایفاینقشکردهبوددرتاریخ۵
خرداد ۱۳۹۹بهدلیلایستقلبیدرگذشت.
در بین پر بازدیدهای این هفته یک مقاله
غیر اخــاقــی هم
بـــه چــشــم می
خورد.

اینآپشن
پرایدروعمرا
دیدهباشین،
دراینآپشن
شمابهراحتی
دستتونرواز
شیشهعقب
میتونید
خارجکنید!

ویدئوی تلخ و دردناک خفه شدن یک سیاه پوست زیر
فشار زانوی پلیس سفید پوست آمریکا بازتاب گسترده
ایدرجهانداشت.پلیسآمریکابعدازاینکهبهیکسیاه
پوست مظنون می شود ،او را به روی شکم می خواباند و
زانوی خود را روی گردن مظنون فشار می دهد .این پلیس
بی خیال از اعتراض شاهدان و فریاد های مظنون که می
گوید« :نمیتوانم نفس بکشم ،کمی به من آب بدهید،
مرا نکش» همچنان به فشردن پایش ادامه می دهد تا
زمانی که اورژانس برای بردن سیاه پوست جان باخته به
بیمارستان سر میرسد .حاال انتشار این فیلم احساسات
بسیاری را در آمریکا و جهان برانگیخته است .کاربری
نوشت« :واقعا از داعش چیزی کم نداره این پلیس نژاد
پرست آمریکا ».کاربر دیگری نوشت« :این حقوق بشری
که آمریکا ازش دم میزنه کجاست ،دوستانی که آمریکا رو
مهدتمدنمیدونناینرویواقعیآمریکاروهمببینند».

فاجعه «رومینا»

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

ازآپشنهایپراید!

2.9 M views

این روزها درباره تشنگی مردم غیزانیه مطالب زیادی
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود اما در
این میان یکی از فعاالن فضای مجازی به این موضوع از
زاویه دید دانش آموزان نگاهی انداخته و خبر داده که
دانشآموزان این منطقه ،برای آن که آب آشامیدنی
داشته باشند ،خودشان باید پول بدهند .او در گزارشی
نوشته است« :دانشآموزان ساالنه  ۲۰هزار تومان پول
آب در مدرسه را پرداخت میکنند تا بتوانند در زمان
حضور در مدارس از آب سالم استفاده کنند .غیزانیه
کوچک  ۵۸۰۰دانشآموز دارد که درمدارس کانکسی
تحصیلمیکنندوزمستانهاازسرمایخمیزنند».کاربری
نوشت« :مسئوالن اون منطقه با خوندن این گزارش از
خجالت آب بشن هم کمه ».کاربر دیگری نوشت« :تا وعده
سه هفته ای که دادن صبر می کنیم و امیدواریم آب به
غیزانیه برسه».

و

نماد غرور ملی



عطشدرغیزانیه

هفته تراژیک اب عطش «غیزانیه»

زندگی تکنولوژیک امروز را نمی توان متوقف کرد اما باید با آگاهی به اهمیت
نوشتنبادستفرصتهاییبراینوشتنباقلموکاغذایجادکرد.
.1ازخطخطیکردنکودکاناستقبالکنید :بچههااز 10-12ماهگیبه
بعدبامدادیامدادهایشمعیشروعبهخطخطیکردنمیکنند.ازاینفرصت
استقبالکنیدوروزانهاوقاتیرابرایانجاماینکارآنهامهیاکنید.
.2نوشتنباقلمراباکودکانتمرینکنید:اوقاتیرادرحضورکودکانباقلمو
کاغذبهنوشتنمشغولشویدحتیاگررونویسکردنداستانیکوتاهیاقطعهای
شعرباشد.
.3احیایکارتتبریکونامه:دراعیادومناسبتهاکارتهایتبریکبادستخط
خودتانبرایدوستانتانبفرستید ولذتنامهنگاریرادوبارهتجربهکنید.
.4نوشتنرابهتفریحوبازیتبدیلکنید:دردورهمیهایخانوادگیباچند
صفحه کاغذ و چند مداد برای اطرافیانتان بازی و سرگرمی فراهم کنید .بازی
هاییمثلاسموفامیلیامشاعرۀمکتوبازبازیهایقدیمیاستکهفراموش
منبع :سواد زندگی
شدهومیتوانداوقاتمفرحیایجادکند .

 4/19میلیونبازدیددر ۱۰۹۵کانال،تاریخانتشار3/2:

.7خروجقطارهمدان-مشهدازریلدرحوالیپرند
 4.09میلیونبازدیددر  ۷۲۴کانال،تاریخانتشار3/4:
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

روز جهانی موفرفری :دوم خرداد روز جهانی موفرفری
هاست.بهنظرمیرسدموفرفریهابرایپیداکردنتاریخ
دقیقروزشانآنرادرگوگلجستوجوکردهاند.
کفاره روزه سال  :99برخی که توانایی گرفتن روزه را
نداشتهاندبرایدانستنمبلغکفارهبهسراغگوگلرفتند.
مسعود فراستی :صحبت هــای فراستی در برنامه
دورهمی درباره همین برنامه خیلی زود در شبکه های
اجتماعیبازتابپیداکرد.اوگفتهبود ۳:دقیقهدورهمی
رادیدهام،فاجعهاست.
کانون فرهنگی آموزش :نزدیک شدن به زمان کنکور
دوبارهکاروکاسبیبرخیهاراسکهکردهوناماینموسسه
همبهدلیلبرگزاریآزمونهایکنکورپرجستوجوشد.
ثبت نام خودرو :پیش فروش خودرو و این بار به شیوه
دهه.60یعنیشمابایددرحالیکههیچخودروییبهنام
تان نیست در سایت ثبت نام کنید بعد اگر در قرعه کشی
نامتاندرآمدخودرورابین 10تا 90روزتحویلبگیرید.
سهامعدالت :تعیینروشآزادسازیسهامعدالتتا۱۵
خرداد دوبارهناماینسهام راکهبهدستبسیارینرسیده
پرجستوجوکرد.
تبریک عید فطر :بسیاری از کاربران برای یافتن متن
تبریکعیدبرایارسالبهدوستانوآشنایانشاناینواژه
راجستوجوکردند.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#الــقــدس_درب_الــشــهــداء :امسال در حالی که
راهپیمایی روز قدس به دلیل کرونا برگزار نشد کاربران
در آستانه روز قدس با انتشار هشتگهای «القدس
دربالشهدا»،عطششهادتطلبیبرایانتقامازرژیم
منحوسواشغالگرراپررنگترکردند.
#رومینا_اشرفی :کشته شدن رومینای  14ساله به
دست پدرش به خاطر فرار با یک پسر  29ساله نظرات
مختلفیرادرتوئیتربههمراهداشت.
#لغو_امتحانات_نهایی_حضوری و #کمپین_
سالمت_دانش_آموزی :از آن جایی که اعالم شده
امتحاناتنهاییبایدحضوریبرگزارشودبرخیبااین
کار مخالفند .آن ها معتقدند سالمت دانشآموزان پایه
دوازدهم هم به اندازه سالمت دیگر دانشآموزان مهم
استونبایدبهدلیلکنکورسالمتآنها بهخطربیفتد.
#غیزانیه:خبمسئلهآبآشامیدنیمردمغیزانیهاهواز
همبهعنوانیکیازمطالباتکاربراندرتوئیترداغشدو
امیدواریمکهوعدهرساندنآبطیسههفتهآیندهبهاین
منطقهمحققشود.
#ونزوئال:ازابتدایمشخصشدنمسیرنفتکشایرانی
به سمت ونزوئال این هشتگ شــروع شد و همزمان با
رسیدننفتکشبهونزوئالدرتوئیترداغشدالبتهکاربران
شبکههای اجتماعی در ونزوئال نیز همزمان هشتگ
«ایران متشکریم» را داغ کرده و از همبستگی ایران با
ونزوئالقدردانیکردند.
#تحریم_ناجا_تحریم_امنیت :همزمان با اعالم
تحریم فرماندهان ناجا توسط آمریکا ،موج حمایت
کــاربــران شبکه هــای اجتماعی از نــیــروی انتظامی
جمهوری اسالمی و عملکرد این نهاد در وهله های
مختلفصورتگرفت.
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