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پای کالس درس دست فروش فداکار

همین جور سفر کردنه که باعث
ابتالی 12نفر از اعضای باشگاه
استقالل به کرونا میشه!



پشت پرده رشط بندی روی ترامپ

تصاویر پربازدید فضای مجازی

سفرکروناییآبیها

746 K views

شجاعت عنایت
حادثه تلخ آتشسوزی در کلینیک سینا اطهر تهران باعث ناراحتی هم ه ما شد و کاربران زیادی از اولین ساعات حادثه
به آن واکنش نشان دادند .اما این حادثه تلخ صحنههای امیدوارانهای هم داشته که بوی غیرت و فداکاری میدهد.
بیشک«عنایت آزغ »جوان دست فروش اهل رامهرمز قهرمان بزرگ این حادثه بوده است .این جوان در شب حادثه
سر بساط دست فروشی خودش بوده که ناگهان متوجه این اتفاق ناگوار میشود و به محض اطالع کارش را رها می کند
و خودش را به محل حادثه میرساند .او که میبیند تعدادی زن و کودک پشت شیشههای طبقه باالی ساختمان محصور
شدهاند با غیرتی مثالزدنی دست به کار میشود واز دیوار باال می رود و به گفته خودش حدود  10تا  12نفر را از محل
حادثه نجات میدهد .ماجرای این فداکاری او در فضای مجازی بسیار از سوی کاربران ستوده شده و مورد تمجید قرار
گرفته است .کاربری نوشت« :انسانیت در این اقدام شجاعانه معنا میشه و این ماجرا نشون داد که جوونهای بسیار
فداکار و شجاعی داریم که باید بهشون افتخار کنیم» .اما این در حالی است که همان لحظه که او برای کمک به محل حادثه
رفته افرادی اجناس بساطش را در عین نامردی به سرقت بردهاند! حاال هم تصاویر و گزارشی از حضور او در شهرداری
تهران در فضای مجازی منتشر شده است که وی مورد تقدیر و عنایت شهردار تهران قرار گرفته است .شهردار حتی به
او پیشنهاد کرده که دورههای آموزش آتشنشانی را ببیند و پس از قبولی اگر عالقه مند بود وارد این شغل شود .کاربری
در واکنش به همین موضوع نوشت« :قطعا عنایت آزغ شایستگیهای زیادی برای آتشنشان شدن داره .البته امیدواریم
که مشکالتی که آتشنشانها در خصوص حقوق و معیشتشون دارن هم هر چه زودتر رفع بشه».



کودکان فقیر اما فهیم

نهکفشیبه
پادارندنه
لباسیبهتن
امامیدانند
بهترینراه
مراقبتدربرابر
کروناماسک
زدناست.



بترسید،شایدماسکبزنید

567 K views

853 K views

پنجمینفداییزاگرس

درجستوجویکولبرنخبه

«عرق شرم بر پیشانی مقصرین و مسببین باد» .در چند
هفته اخیر که مناطقی از زاگرس درگیر آتش مهیب بوده،
نیروهای داوطلب و مردمی زیادی برای خاموش کردن
آتش فعالیت کردهاند .از دو روز پیش خبر سوختگی
شدید محمدجواد مختاری در فضای مجازی منتشر شده
بود که گفته میشد  85درصد بدنش هنگام مبارزه
با آتش در ممسنی فارس دچار سوختگی شده است.
او به بیمارستانی در شیراز منتقل شده بود تا این که
دیروز خبرجان باختنش منتشر شد .در یک ماه گذشته
او پنجمین نیروی داوطلبی است که در مبارزه با آتش
زاگرس جانش را فدای طبیعت میهن میکند .کاربری
نوشت« :اونهایی که باعث این آتشسوزیها شدن
چطور سرشون رو شبها راحت میذارن زمین» کاربر
دیگری نوشت« :آیا باید همه عالقه مندان به طبیعت
ایران جان بدهند تا یک راهکار مسئوالنه برای جلوگیری
از آتشسوزی و مقابله با آن تصویب و اجرایی شود؟»

«واقعا حق این جوون بعد این همه درس خوندن اینه؟!»
تصاویری از یک جوان کولبر در فضای مجازی منتشر
شده که از تحصیالت باالی دانشگاهیاش میگوید و
این موضوع واکنش کاربران زیادی را در پی داشته.
این جوان در ویدئویی میگوید که مدرک کارشناسی
ارشد اقتصاد از دانشگاه ارومیه و کارشناسی آن را از
دانشگاه تهران دارد و حتی دکترا هم دانشگاه کرمانشاه
قبول شده اما به خاطر نداشتن پول شهریه و نیاز به
امرار معاش نتوانسته تحصیلش را ادامه دهد .کولبری
کردن این جوان تحصیل کرده باعث بحثهای زیادی بین
کاربران شده است و انتشار ویدئویش باعث شده خرج
تحصیل و استخدامش هم توسط افرادی پرداخت شود.
حاال در فراخوانی به دنبال او هستند تا نگذارند از ادامه
تحصیلش بازبماند .کاربری نوشت« :البته از این جوونها
زیاد داریم که با مدارک باالی تحصیلی باید به شغلهای
دشوار کارگری رو بیارن تا خرج زندگیشون دربیاد».





721 K views

356 K views

نمایندگانفرهنگیمجلسچهمیبینندومیخوانند؟

تصمیماتجهانی،اقداماتمحلی!

روزنامه فرهیختگان در اقدامی جالب به سراغ تعدادی
از نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس رفته و سوال
سادهای را مطرح کرده که البته با پاسخ چالشبرانگیزی
مواجه شده که این پاسخها بین کاربران فضای مجازی
بحث برانگیز بوده است .از این نمایندگان پرسیده شده:
«آخرین فیلم و کتابی که دیده و خواندهاید چه بوده؟»
میرزایی نماینده اصفهان ،آخرین کتابی که خوانده قرآن
مجید بوده و درباره فیلم گفته همین دیشب بوده ولی نام
فیلم را نمیگویم! نیکبین نماینده کاشمر هم آخرین
کتاب را تفسیر قرآن در نگاه امام(ره) و آخرین فیلم را
پایتخت اعالم کرده .محفوظی نماینده آبادان هم بهکل
به حضورش در کمیسیون فرهنگی اعتراض داشته
و گفته خودم را عضو این کمیسیون نمیدانم! من در
کمیسیون انرژی مجلس حضور دارم.کاربری نوشت:
«من به نمایندهها و مسئوالن دیگه کار ندارم ولی انتظار
میره کسانی که در کمیسیون فرهنگی هستن ،محصوالت
فرهنگی رو دنبال کنن تا از اوضاع مطلع باشن».

«این صورتجلسه واقعا خیلی حرف داره!» بهتازگی
تصویری از برگه صورتجلسه یک جلسه دهیاری در
شهر لنگرود منتشر شده که مورد توجه و شوخی کاربران
مجازی قرار گرفته است .در این برگه صور تجلسه
بندهای جالب و عجیبی وجود دارد که مثال در قسمت شرح
مصوبات آن آمده« :محو کردن ترامپ از صفحه روزگار،
در خصوص بررسی مسائل خاورمیانه! ،احداث پل هوایی
از لنگرود تا این روستا ،بررسی وضعیت افرادی موسوم
به جفتکزن» .قرار گرفتن این مسائل جهانی و کامال محلی
باعث شده کاربران زیادی با آن شوخی کنند .کاربری
نوشت« :حاال از ایرادهای نگارشیش صرف نظر میکنیم
ولی آقاجان اینایی که تصویب کردید فکر نمیکنید کمی
برای مسئولیتها و امکانات دهیاری سنگین باشه؟ یعنی
واقعا شما باید مسائل جهان رو بررسی کنید؟» کاربر
دیگری هم نوشت« :شاهکاره این نامه و نشانه بارز
سیاستزدگی در جامعه ایران.شاید هم مثل اون بنده
خدا هوس مدیریت جهانی به سرشون زده !».

قابلتوجه
ماسک
نزنندگان
محترماما
بیفكر،
اينتست
اصلیو
دردناک
کروناست!

غرقکردن
حشراتمزاحم

از روشهای
مبارزه با
حشرات
تابستانی اینه
که یه تشت آب
میذارن زیر
منبع نور ،حشره
تصویر نور رو تو
آب میبینه و
غرق میشه!

استفنکوپر
کهبهخاطرعکس
معروفی
هنگامحادثه11
سپتامبر2001
شهرتیافتهبود،
کروناگ
رفتودرگذشت.

عاقبتبازمانده
معرو
ف 11سپتامبر

عدمواکنشبهپستترامپبرایفیسبوکگرانتمامشده؛چرازاکربرگحاضربهعقبنشینینیست؟
نبی شریفی« -وقتی غارت شروع میشود ،تیراندازی هم شروع
میشود ».همه چیز از این پیام توئیتری و فیس بوکی دونالد ترامپ
پس از اعتراضات به مرگ جورج فلوید آغاز شد .جمله ای منسوب به
رئیسپلیسمیامیدراواخرسالهایدههشصتمیالدیکهمقررات
خشونتباری را در محله های سیاه پوستنشین به اجرا گذاشت .این
نوشته را توئیتر از نظرها پنهان کرده و به مخاطبان هشدار داده بود که
محتوایاینتوئیتدرستایشخشونتاست؛امااگرکسیمیلبهتماشای
آنداردمیتواندبایککلیکآنرابخواند.فیسبوکاماتصمیمگرفتهبود
که این مطلب را دست نخورده نگه دارد .این اولین باری نبود که زاکربرگ،
مؤسسومدیرعاملفیسبوک،باترامپهمبازیشدهبود.آیااوحامیترامپ
استیاصرفابهتجارتشمیاندیشد؟

کمپانیهاییکهفیسبوکراتنهاگذاشتند

تصمیمی که مارک زاکربرگ در روزهای اوج تظاهرات خیابانی
آمریکابرایعدمممانعتازانتشارپیامهاینژادپرستانهیانفرت
پراکنگرفت،برایشهزینهسازشد.درهمینراستابودکهکارزار
«انتشارنفرتبرایسودرامتوقفکنید»()StopHateForProfit
با هدف تحریم تبلیغات در این پلتفرم ،شروع به کار کرد .نام
کمپانیهای بزرگی نظیر کوکاکوال ،استارباکس ،پپسی،
خــودرو ســازی هوندا ،مایکروسافت ،یونیلیور ،شرکت تولید
پوشاک و کفش ( )North Faceو لیوایز ( )Levi'sو ده ها شرکت
بزرگ و کوچک دیگر به چشم میخورد .به گزارش نیویورک
تایمز ،بودجه تبلیغات کوکاکوال تنها در آمریکا در سال گذشته
حدود ۲۲میلیوندالربودهاست.اندکیپسازآغازکارزارتحریم
تبلیغات فیس بوک ،این شرکت روز جمعه  ۲۶ژوئن با تصویب
اصالحاتدرسیاستهایخوداعالمکردکهازاینپسمطالب
بمیزنند.اما
سیاستمدارانیکهقوانینرانقضمیکنندبرچس 
منتقداناینشرکتبراینباورندکهفیسبوکدستخودرابرای
تعابیر مختلف در اجرای این اصالحات باز گذاشته و اصالحات
پیشنهادی تغییر بزرگی ایجاد نمیکند .با این حال می توان
تصمیمجدیدفیسبوکراعقبنشینیکوچکدانست.چراکه
زاکربرگ اواخر ماه می گفته بود «بر خالف توئیتر ،ما سیاستی
برایزدنبرچسبهشداردرمقابلپستهایینداریمکهممکن
استباعثبروزخشونتشوندچونمامعتقدیماگرمتنیباعث
خشونتشود،بایدبدونتوجهبهاینکهدارایارزشخبریاست،
حتیاگرآنمتنازیکسیاستمدارباشد،حذفشود».

زاکربرگ امیدواربه بازگشت

بنابراطالعاتیکهازمحتواییکجلسهمدیرانارشدفیسبوک
بهبیروندرزکرده،مدیرعاملاینشبکهاجتماعیگفتهبناندارد
به خواستههای کارزار بایکوت سفارش آگهی به فیس بوک تن
دهدومعتقداستشرکتهایبزرگیکهدریکحرکتاعتراضی
سفارشاتتبلیغاتیخودرالغوکردهاند«،بهزودی»دوبارهسراغ
فیسبوکخواهندرفت.مارکزاکربرگاماگفته«:مابنانداریم
سیاستها یا رویکرد خودمان را تنها به علت تهدید حذف بخش
کوچکیازدرآمدمانتغییردهیم».ایناظهاراتوجزئیاتآنبه
ندرزکردهاست.
وبسایتخبریاینفورمیش 

رسواییکمبریجآنالیتیکادرکارنامهفیسبوک
برخورد نکردن مارک زاکربرگ و مجموعه تحت مدیریتش با
پیام های نفرت پراکن رئیس جمهور آمریکا اولین همکاری

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

این شرکت کالیفرنیایی با ساکنان فعلی کاخ سفید نیست.
دو میلیارد و  600میلیون کاربر فعال در فیس بوک که 190
میلیونآنراکاربرانآمریکاییتشکیلمیدهندمیتواندبرای
هر سیاستمداری جذاب باشد .ترامپ هم از این قاعده مستثنا
نیست.درهمینراستا،رسواییبزرگاینشرکتودخالتشدر
انتخابات 2016بهحضورمارکزاکربرگدرمجلسسناوپاسخ
گوییبهسواالتسناتورهاانجامید.زاکربرگکهسال 2018در
مقابل نمایندگان سنای ایاالت متحده حاضر شده بود گفت که
اطالعاتشخصیبیشاز ۸۷میلیونکاربراینشبکهاجتماعی
در اختیار شرکت مشاوره کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته است.
کمبریجآنالیتیکا،یکشرکتخصوصیبودکهدرزمینهواکاوی
وپردازشدادهدرانتخاباتفعالیتمیکرد.اینشرکتبهعنوان
یکی از شاخههای آزمایشگاههای ارتباطات استراتژیک ()CLS
برای مشارکت در سیاستهای آمریکا در سال  ۲۰۱۳احداث
شده بود و در سال  ۲۰۱۶میالدی با کارزار انتخاباتی دونالد
ترامپهمکاریداشت.

پوست زاکربرگ در بازی ترامپ!
نسیم نیکوالس طالب ،نویسنده ،تحلیلگر مالی و ریسک در
کتاب «پوست در بازی» ( )Skin in the gameمی نویسد:
«به صورت ساد هسازی شده اگر بگوییم ،وقتی کسی در
کاری  Skin in the gameدارد یعنی هم در معرض منافع
(مثبت) آن کار است و هم در معرض مضراتش (منفی).
برای مثال اگر وزیر خزانهداری آمریکا سیاستهایی را
درپیش میگیرد که دلیل انباشته شدن ریسکهای منفی
پنهان در اقتصاد است و در سال  ۲۰۰۸به بحران بانکداری
میانجامد و برای همه خدماتی که در سالهای قبل انجام
داده فقط پاداش میگیرد و جریمه نمیشود ،در نتیجه
«پوست در بازی» ندارد .اما این مفهوم یک طرفه و صرفا به
معنای در معرض مضرات بودن نیست .اگر منفعت بزرگی
در میان باشد و من منفعت نبرم ،باز یعنی «پوست در بازی»
ندارم ».انتخابات  2016آمریکا ،سپس انتخابات برزیل،
فیک نیوزها ،اخبار کرونا و جریان خبری رسانه ای پس از
مرگ جورج فلوید ،نشان داده که زاکربرگ با چالش های
مجموعه خود آگاه است .این که او حاضر نیست از عقایدش
دست بکشد که این به راهبرد خودش و پوستش در بازی
سیاست باز می گردد .در چهارسال گذشته او ریسک کرده
و توانسته درآمد خود را در مقاطعی افزایش دهد .اما اکنون،
بهگزارشرویترزکارزارتحریمفیسبوکتوسطکمپانیهای
بزرگ ،این شرکت را با ضرر  7.2میلیارد دالری روبه رو و
سهام آن 8.2درصد سقوط کرده است .با این حال زاکربرگ
فعال قصد عقب نشینی ندارد و پای قماری که بر سر ترامپ
کرده ایستاده ،حتی اگر با چالش های اقتصادی دست و
پنجه نرم کند .چرا که اگر ترامپ برنده شود او هم برده است و
حتی اگر ترامپ ببازد فیس بوک با حدود 190میلیون کاربر
آمریکایی پلتفرمی نیست که شرکت های بزرگ  ،در نهایت از
آن چشم بپوشانند.

