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شاهکارصیادبلوچ ومقایسههزینه تفریحاتمختلفباقلیان!




2.1 M views

2.8 M views

قلیانبهصرفهترهیاورزش؟
هر چند این روزها کرونا باعث شده بسیاری از تفریحات
جوانان و خانواده ها تحت تاثیر قرار بگیرد اما در همین
زمینهمقایسهایصورت گرفتهکه در شبکههایاجتماعی
بازتاب زیادی داشته است .در این مقایسه آمده است:
«وسایل تیر اندازی با کمان ۱۰ :میلیون ،وسایل اسکی:
 ۱۲میلیون ،وسایل کوه نوردی ۷ :میلیون ،دوچرخه:
 ۳میلیون ،قلیون ۱۰ :هزار تومن! شما باشی کدومو
انتخاب می کنی؟» اما در این میان کاربران نظرات متفاوتی
داشتند .کاربری نوشت« :میشه یه دست راکت تنیس
خرید  15هزار تومن و توی خونه هم بازی کرد ».کاربر
دیگری نوشت« :قبوله که لوازم ورزشی گرونه ولی قلیون
کجاش تفریحه آخه ».کاربری هم نوشت« :بهتره مسئوالن
یه جایگزین مناسب رو که هم برای جوونا جذاب باشه و
هم هزینه زیادی نداشته باشه ،به جای قلیون معرفی کنن
تا شاهد گرایش جوونا و حتی نوجوونا به قلیون نباشیم».

مهربانیصیادبلوچ
«چه صحنه عجیب و تاثیرگذاریه!» ویدئویی از یک صیاد
بلوچ در دریای عمان منتشر شده که اقدام صیاد در این
فیلم مورد توجه و تحسین کاربران قرار گرفته است .این
صیاد بلوچ که متوجه میشود یک نهنگ گوژپشت در تور
ماهیگیریاش گرفتار شده دست به کار میشود و با قرار
گرفتن روی پشت نهنگ و چند ساعت تالش ،باالخره موفق
میشود نهنگ را از داخل تور برهاند .کاربری نوشت:
«عجب لحظات نفس گیری بود .یاد کارتون سندباد افتادم.
اون قسمتش که میرن تو یه جزیره ،بعدش میفهمن در
واقع روی پشت یه نهنگ سوارند» .کاربر دیگری نوشت:
«البته داره در واقع لنج و تور خودش رو هم نجات میده»
البته کاربر دیگری در پاسخ به او نوشت« :به احتمال زیاد
این تور مربوط به خود این صیاد نبوده و فقط اون با وظیفه
انسانیش به نهنگ کمک کرده».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
اینعکس
بهتازگیاز
داخلضریح
منتشرشده
،اولینمزار
سمتراست
حضرت
محمد(ص)
استودو
مزاردیگر
خلیفهاولو
دوم

درونضریحمطهرحضرترسول(ص)

کرونا محدودیت سنی ندارد





بیمارستان
هادارهپر
میشهازبچه
هاییکه
کروناگرفتن،
اگهبهخاطر
خودتون
همرعایت
نمیکنیدبه
خاطربچهها
ماسکبزنید

فقطیککالهکاسکتالزمبود

2.9 M views
2.4 M views

محتاطانمیمیرن!
ویدئویی از حضور عزرائیل و فرشتگان نجات در بولوار
جمهوری شیراز که خطر رانندگی با سرعت باال را در پویش
سرعت  60کیلومتر به رانندگان هشدار می دادند ،در
شبکه های اجتماعی پر بازدید شد .در این ویدئو می بینیم
عده ای با لباس های تیره رانندگان را ترغیب به مردن و
سرعت زیاد می کنند و در کنار آن ها فرشته هایی با لباس
سفید حضور دارند که تابلوی سرعت مجاز  60کیلومتر
را با پالکاردی که روی آن نوشته «محتاطا نمی میرن» در
دست دارند .کاربری نوشت« :چقدر ایده خوبیه که هم
توش طنز داره و هم کلی نکته آموزنده ».کاربر دیگری
نوشت«:یه جملهببین چقدرموندگارمیشهکه حاالمحتاطا
نمی میرن رو از روش ساختن!» کاربری هم نوشت« :کاش
خود اینایی هم که اومدن فرهنگ سازی کنن احتیاط کنن
که کنار بزرگراه یه وقت ماشین بهشون نزنه».

زیباسازیشهربرایمقابلهباسیاهیکرونا
در روزهایی که شاید شرایط سخت زندگی حس و حال
خوبی برای مردم باقی نگذاشته باشد ،دیدن کوچک ترین
زیباییها در شهر هم میتواند حال آدمها را عوض کند و با
جلب توجه رهگذران ،حداقل برای لحظاتی لبخند رضایت
را بر لبشان بنشاند .تصاویری که به تازگی در فضای
مجازی منتشر شده و دست به دست میشود ،اقدام
جالب و زیبای شهرداری منطقه  ۹تهران را نشان میدهد
که با سپردن سطلهای زباله این ناحیه به دست جوانی
هنرمند و رنگ و نقاشی این سطل زبالهها ،جلوه دیگری
به خیابانهای محله داده است .کاربری نوشت« :میشه
با هنر کمی این روزهای تلخ و سخت رو راحت تر سپری
کــرد ».کاربر دیگری نوشت« :چقدر خوب می شه اگه
مسئوالن توی این روزها به فکر روحیه مردم هم باشن
از یه طرف گرونی ها فشار میاره ،از یه طرف استرس مبتال
شدن به کرونا!»

اینااستخون
هایجمجمهیه
موتورسواربعد
ازتصادفهاما
اگهکالهایمنی
داشتهمجون
خودشونجات
میدادهم
کادردرمانیرو
دراینشرایط
کروناییخسته
نمیکرد

مراقبهمباشیم





3.4 M views

رمدسیویر هاتقلبی است!
داروی رمدسیویر حدود دو ماه قبل مجوز سازمان غذا و
داروی آمریکا را برای بیماران بدحال نیازمند به دستگاه
اکسیژن دریافت کرده و در مراکز درمانی جهان برای
بعضی بیماران مبتال به کرونا استفاده میشود .این دارو
البته در کشورمان به دلیل تحریم ها و آمریکایی بودن
آن ،به تعداد خیلی کمی موجود است و گفته میشود فقط
در بیمارستان مسیح دانشوری در چند مورد خاص از آن
استفاده شده است .حاال پیگیری خانوادههای بیماران
باعث شده کالهبرداران و دالالن اقدام به فروش داروی
تقلبی کنند که در بازار سیاه با قیمتهای بسیار باال به
فروش میرسد .به همین دلیل به مردم هشدار داده
شده که پولشان را صرف خرید این داروی تقلبی نکنند.
کاربری نوشت« :افرادی که مریض بدحال دارن هر تالشی
برای برگردوندن سالمت بیمارشون انجام میدن و بسیار
در معرض کالهبرداری قرار میگیرند .مردم بدونن این
دارو اصال در بازار وجود نداره».

3.1 M views

مراسمعروسیبالیجانمادرداماداراکی
«نمیفهمم بعضیها چرا هنوز اینقدر بیفکر رفتار
میکنن!» ویدئویی از بخش بیماران کرونا در یک
بیمارستان در فضای مجازی منتشر شده که یکی از
پرستاران با یادآوری بستری شدن چند خانواده در این
مرکز درمانی که با هم در یک عروسی بودهاند ،از مردم
میخواهد برای قطع زنجیره شیوع کرونا موارد بهداشتی
را رعایت کنند .او میگوید« :در همین بیمارستان عروس
و تعدادی از فامیلهایش که در یک عروسی بودند حاال با
هم بستری شدهاند .مادر داماد هم متاسفانه فوت شده
است» .او از مردم میخواهد که برگزاری دورهمیها،
عروسیها و مسافرتهای خود را کنار بگذارند تا بیش از
این روی کادر درمان فشار مضاعف نیاید .کاربری نوشت:
«من نمیفهمم چرا بعضیها به قیمت جونشون حاضر
نیستن از دورهمی بگذرن .آخه اون دورهمی به چه دردی
میخوره وقتی بعدش عزیزانت یکی یکی از دستت برن؟»
کاربری هم نوشت« :بعضی به جای کرونا قصد دارن کادر
درمان رو شکست بدن!»

تاحاال تو ایران
به اندازه سالن
 12هزارنفری
آزادی به
خاطر کرونا
جونشون رو از
دست دادن،
اگه می خواین
به ورزشگاه
100هزار
نفری آزادی
نرسیم ماسک
بزنین

اوضاعبازاراینقدربههمریختهاست
کهتوییکروزودریکقفسهمی
۳
تونییکمحصولروباسهقیمت
شلغمشوربای
کنی!
هزار ۴،هزارو۵هزارتومانپیدا
این روزهای بازار

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

شبکه های اجمتاعی اتریکخانه نیست!
ابعادهمکاریواتساپ،توئیتر،تیکتاک،اینستاگرام،تلگرامو...باپلیسونهادهایامنیتی
چگونهاستوآنهابااطالعاتکاربرانچهمیکنند؟

ناصری -شاید این جمله را بارها شنیده باشید که معموال هیچ چیز یا خدماتی را رایگان در اختیار شخص یا گروهی قرار
نمی دهند و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم جمله درستی است چون زیاد با عقل و منطق هم جور در نمی آید چیزی
را که برای آن هزینه ،زمان و  ...صرف شده است ،رایگان در اختیار شخص یا گروهی قرار داد مگر این که در ازای آن ،چه
در حال و چه در آینده ،هزینه ای پرداخت شود که این هزینه شکل های مختلفی دارد .این موضوع درباره شبکه های
اجتماعی هم صادق است .شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک ،واتس اپ ،توئیتر  ،اینستاگرام ،لینکدین ،تیک تاک
و  ...که این روزها بسیاری از مردم از آن ها استفاده می کنند ،هم از این قاعده مستثنا نیستند .برخی فکر می کنند این
پیام رسان ها تاریکخانه ای هستند که از اطالعات آن ها مراقبت می کنند اما با نگاهی به خبرهای همین چند روز اخیر که
در فضای مجازی بازتاب داشته اند ،می توانیم به این مسئله پی ببریم که مدیران شبکه های اجتماعی اطالعات کاربران
شان را در اختیار پلیس و مقامات امنیتی کشورها قرار می دهند و حتی در بسیاری از موارد به فروش اطالعات کاربران
شان به شرکت ها و گروه های تبلیغاتی رو می آورند .برای این که بیشتر در این باره اطالعات کسب کنید با ما همراه شوید.

اعترافپیامرسانهابههمکاریباپلیس
همین چند روز پیش یعنی  17تیرماه بی بی سی در گزارشی
نوشت« :در پی اجرایی شدن قانون امنیتی جدید جمهوری
خلق چین در هنگ کنگ ،شرکت های فیسبوک ،گوگل،
توئیتر ،واتساپ و تلگرام گفته اند از ادامه همکاری در زمینه
ارائهاطالعاتمربوطبهکاربرانبهپلیسهنگکنگخودداری
میکنند».همچنیندراینگزارشآمدهاست«:تاپیشازاین،
این شرکت ها به درخواست پلیس این سرزمین برای ارائه
اطالعاتدرپیگیریجرایمپاسخمثبتمیدادندامابااجرایی
شدن این قانون ،نگرانی از گسترش محدودیت های سیاسی
سرزمیناصلیدرهنگکنگوسوءاستفادهدولتچینازاین
اطالعات علیه منتقدان و مخالفان سیاسی ،باعث اتخاذ این
تصمیم شده است ».این گزارش نشان می دهد پیام رسان ها
در صورتی اجازه فعالیت دارند که اطالعات مورد نیاز کاربران
شان را به مسئوالن امنیت آن کشورها ارائه دهند و نمونه های
بسیاردیگریوجودداردکهپلیسباکمکاطالعاتیکهازپیام
رسانهاگرفتهتوانستهمجرمانیرادستگیرکند.دراینمیان
میتوانبهکشفهولناکچندروزقبلپلیسهلندازاتاقهای
شکنجه با عایق صوتی که دویچه وله از آن پرده برداری کرد،
اشاره کرد .رمزگشایی اطالعات رد و بدل شده این باند در یک
پیامرسان ،باعثلورفتنوانهداماینباندشد.

افشای اطالعات بر اساس قانون
جالب است بدانید بنا بر اظهارات مدیر فیس بوک ،واتس اپ
و اینستاگرام در گفت و گو با بی بی سی ،پیام رسان ها و شبکه
هایاجتماعیمطابققانون ودرصورت
بازخواست قانونی ممکن است مجبور
بهفاشکردندادههاشوند.البتهمدیر
واتس اپ می گوید« :درخواستها
بــرای در اختیار گرفتن اطالعات
کاربران باید مطابق استانداردهای
شناخته شــده بینالمللی از جمله
حــقــوق بــشــر ومـــقـــررات قــانــونــی
باشد و اطــاعــات اضافی دربــاره
کاربران نیاز به حکم دادگاه دارد
و برای بررسی محتویات حساب
کــاربــران باید حکم تحقیق
محتویات ارائــه شود».بر
اســـاس گـــــزارش شبکه
خبری سیبیاس در انگلیس بزرگترین
مرکز کنترل اینترنت و شبکههای اجتماعی در اروپــا به نام
«جیسیاچکیو» در شهر لستر این کشور قرار دارد .این مقر
مرکز رصد و نظارت دولت انگلیس و تبادل اطالعات با دیگر
کشورهاست«.جیسیاچکیو»بهانگلیسیهاامکانمیدهد
دسترسی افراد و آیپیها به اینترنت را به صورت هوشمند
کنترل کنند ،در عین حال چندین بنیاد نظارت بر شبکههای
اجتماعیازجمله«ایدبلیواف»نیزدراینکشوربهویژهدرمورد
پورنوگرافیکودکان،نژادپرستیومسائلتروریستیفعالاند.
دراتحادیهاروپافرانسهیکیازشدیدتریننظارتهایحکومتی
برفضایسایبریرادارد.طبققانونهای«هادویی»و«لوپسی»
مصوبسال ، 2009کاربرانناقضقوانینشبکهازدسترسی
بهآنمحروممیشوند.

فروش اطالعات کاربران
جدایازدرستیاغلطبودنایناقدامشبکههایاجتماعیدر
همکاری با پلیس در کشف جرایم که به نظر می رسد منطقی
باشد ،این افشای اطالعات به همین جا ختم نمی شود و در
کنار ارائه اطالعات کاربران به پلیس ،پیام رسان ها با فروش

اطالعات کاربران به درآمد زایی رو آورده اند .داده هایی مانند
اطالعات شخصی کاربران ،روابط میان دوستان ،موضوعات
مورد عالقه ،تعداد و محتوای نوشت ه ها ،زمان حضور افراد در
شبک ه اجتماعی و غیره که با کاوش آنها میتوان دانش سطح
باالییازکاربرانشبکههایاجتماعیکسبوالگوهایرفتاری
کاربرانرااستخراجکرد.ایندانشدقیقاهمانچیزیاستکه
بوکار()B2Bشبکههای
مبنایقراردادهایکسبوکاربهکس 
اجتماعیمشهورقرارمیگیرد.بیشتراینقراردادهابامحوریت
بازاریابیوتبلیغاتاست.رویکردکلیدراینحاالتیافتنفرد
یا افرادی است که دارای قابلیت خاصی هستند ،رفتار خاصی
دارند،عالیقخاصیدارندو....
نمونه های زیــادی از فــروش اطالعات کاربران شبکه های
اجتماعی را با یک جست و جوی ساده در اینترنت می توان
پیدا کرد اما شاید یکی از بــزرگ ترین رسوایی هایی که در
زمینه فروش اطالعات کاربران تا کنون مشخص شده ،فروش
اطالعاتشخصیبیشاز ۸۷میلیونکاربرفیسبوکباشدکه
دراختیارشرکتمشاورۀکمبریجآنالیتیکاقرارگرفتکهبرای
ستادانتخاباتیترامپکارمیکردوازایندادههابرایدخالت
در انتخابات ریاست جمهوری سال  2016آمریکا استفاده
کرد.ایناتفاقبهحضورمارکزاکربرگدرمجلسسناوپاسخ
گویی به سواالت سناتورها انجامید .البته فروش اطالعات و
عالقهمندیکاربرانبهشرکتهایتبلیغیو...همازراههای
درآمدزاییشبکههایاجتماعیبرشمردهمیشود.

نقضحریمخصوصی
درباره اخالقی بودن اینگونه استفادهها از داد ه های کاربران،
بحثهای فراوانی است .در واقع در بسیاری مــوارد ممکن
اســت حریم خصوصی کــاربــران نقض شــود یــا مشکالت و
خطرات اساسی برای کاربران یا جامعه بــه وجــــود آیــــد .هر
چند اســتــفــاده از
اط ــاع ــات کــاربــر
بــرای ارائــه تبلیغات
متناسب بــا نیازهای
کاربر،موضوعیطبیعی
و مرسوم است اما فروش
اطــاعــات کاربر به شرکت
های تبلیغاتی بدون رضایت یا
اطالع آنها ،اشتباه و خطرناک
اســت .شرکت های تبلیغاتی با
خرید اطالعات خصوصی کاربران
از شبکه های اجتماعی ،تبلیغات
متناسب با عالیق کاربر را برای
او ارسال میکنند که در صورت نارضایتی آنها ممکن است
احساس امنیت را از بین ببرد حتی زمانی که رضایت و آگاهی
کاربران کسب شده باشد ،نباید این دادهها به صورت خام برای
تحلیل استفاده شود.

چه باید کرد
تمامی این مــوارد به این معنا نیست که در فضای مجازی
فعالیت نکنیم اما با دانستن ارزش دادههای ما برای شبکه
های اجتماعی و مخاطرات حاصل از این امر ،میتوانیم
با احتیاط و آگاهی بیشتری در این فضا حضور و فعالیت
داشته باشیم .هدف از بیان مــوارد فــوق ،یاد آوری ارزش
اطالعات است و این که بدانیم در دنیای حاضر ،اطالعات
چقدر ارزشمند است که سازمان ها و شرکت ها با روش های
مختلف از جمله قرار دادن رایگان خدمات و سرویس ها سعی
در جمع آوری اطالعات و ساختن بانک های اطالعاتی و
نهایتا کسب درآمد از آن ها را دارند.

