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پنج شنبه  16مرداد 1399
 16ذی الحجه .1441شماره 20444

سرهایشکسته معطل ردیفبودجهوآخرشپژووپرایدچند!


زیبا،عجیبوتحسینبرانگیز



2.8 M views

آخرشپرایدوپژوچند؟
صحبت های سرپرست وزارت صمت در حاشیه نشست
دولت بازتاب زیادی داشت .مدرس خیابانی درباره گزینه
پیشنهادی وزارت صمت بــرای گــران شدن خودروها
توسط خــودروســازان گفت« :بخش عمده ای از مواد
اولیه خودروسازها وابسته به ارز است و خودروسازان
ما همچنان با این قیمتهای فروش زیان ده هستند».
کاربران به این صحبت ها واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :آقــای وزیــر! یعنی خــودروســازان همچنان با
پراید  ۹۰میلیونی ضرر می کنند!؟ شما خودتان بگویید
پراید و پژو را چند بفروشند ضرر نمی کنند!؟» کاربر
دیگری نوشت« :با قیمت همین خودروهای داخلی میشه
خودروهای به مراتب با کیفیت تر خارجی رو خرید ،چطوریه
که اونا سود می کنن اینا نه؟!» کاربری هم نوشت« :به جای
این که خودرو رو گرون به مردم بفروشید بهتره شرکت
های خودروسازی رو از مدیران میانی بی شمار خالی کنید
تا هزینه تموم شده خودرو بیاد پایین .االن خودروسازها
کلی نیروی مازاد دارن».

تصاویر پربازدید فضای مجازی

2.1 M views

تهرانپنجمینشهرگراندنیادرمسکن
گزارشیازشهرهایگراندنیادرفضایمجازیمنتشرشد
که بازتاب زیادی داشت .در این گزارش به نقل از پایگاه
دادههای آنالین نامبیو ( )numbeoآمده است« :درمیان
شهرهایی که قیمت مسکن در آن ها شرایط بحرانی دارد
و کمتر خانواری از طبقه کم درآمد و حتی برخی خانوارهای
طبقه متوسط میتوانند با دو یا سهدهه پسانداز صاحب
خانه شوند ،در رتبههای اول تا دهم شهرهای دمشق
سوریه ،شنژن چین ،هنگکنگ ،پکن چین ،تهران ،بمبئی
هند ،شانگهای چین ،گوانگژو چین ،تایپه تایوان و پنومپن
کامبوج قرار دارنــد ،بهطوریکه نسبت قیمت مسکن
به درآمد در شهر دمشق  ،70/7در شنژن  ،46/3در
هنگکنگ  ،43/5در پکن  ،41/6در تهران  ،40/4در
بمبئی  ،38/2در شانگهای  ،35/9در گوانگژو  ،34/3در
تایپه  33/5و پنومپن نیز 33/3است .بهعبارتی در این
10شهر بین  33تا  70سال زمان نیاز است که یک خانوار
بتواند با درآمد فعلی خود صاحب مسکن شود».

تالشپرستار
لبنانیبرای
حفظجان
نوزادان
تازهمتولد
شدهدر
بیمارستان
نزدیکمحل
انفجاردر
بیروت

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟
اینهفتهطبقروالهرهفته 7مقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرد رادرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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شادی را ترویج دهیم

شهرداری
پاکدشت
اعالمکرده
نصبتصاویر
درگذشتگان
درسطح
شهرموجب
افسردگی
شهروندان
میشهوازاینبه
بعدممنوعه
لطفادرسبگیریم





2.9 M views
2.4 M views

براییکمشتفالوئر!
خبر آشتی محسن افشانی و همسرش پس از آبروریزی و
دعوای جنجالی شان هم یکی دیگر از پربازدیدهای امروز
بود .البته همان طور که پیش بینی می شد به احتمال زیاد
این دو برای جمع کردن فالوئر و در خبرها بودن دست به
چنین کاری زدند .کاربران هم به این اتفاق واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :چقدر بعضی از این سلبریتی ها
برای توی چشم بودن و مورد توجه قرار گرفتن کارهای
احمقانه ای می کنن!» کاربر دیگری نوشت« :باورم نمیشه
که این مدت سر کار بودیم و یه بچه برای این که بهش
توجه کنن حاضر شده دعوای صوری راه بندازه و فیلم های
عروسیش رو هم منتشر کنه ».کاربری هم نوشت« :این
جور آدما تا زمانی می تونن پول در بیارن که در مرکز توجه
ها باشن ،به همین دلیل حاضرن برای پول در آوردن به هر
قیمتی شده خودشون رو بولد کنن».

مدارسکروناییروستایی!
بعد از این که معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و
پرورش در 14مرداد در تلویزیون اعالم کرد در مناطق دور
ِ
دست عشایری و روستایی با رعایت پروتکلهای بهداشتی
آموزش را به صورت حضوری شروع میکنیم ،واکنش ها به
آن شروع شد .یک معلم در سیستان و بلوچستان نوشت:
«تقریبا تمام معلمین که در مناطق روستایی تدریس می
کنن از شهر میان به خصوص در سیستان وبلوچستان؛ اگر
این معلمین ناقل باشن چی؟» کاربر دیگری نوشت« :توی
اینمناطقمعموالتعداددانشآموزهاکمهومیشهپروتکل
ها و فاصله اجتماعی رو رعایت کرد!» کاربری هم نوشت:
«توی برخی از مناطق عشایری و روستایی دانش آموزان
به زیر ساخت هایی مثل اینترنت و فضای مجازی دسترسی
ندارن و اگه سیستم آموزش حضوری هم برقرار نباشه که
دانش آموزای روستاها از مدرسه جا می مونن».

حادثه
بیروتیه
پیغامداشت:
جلویهیچ
حادثهای
تجمعنکنیم
چوننمی
دونیم
بعدشچی
میشه

ازدحاممردمدرآتشسوزیپالسکو

الغریتضمینی
با گذاشتن
یک ترازو
جلوی در
یخچال هم
باعث میشین
خرج تون کم
شه و هم روش
خوبیه برای
کنترل کالری
مصرفی!





3.1 M views

3.4 M views

امان از این ردیف بودجه ها!

قمهکشیدر خیابانپیروزی

بخش هایی از برنامه «سالم صبح بخیر» که در آن یک
قاضی جوان از خاطره یکی از رای هایی که داده می گوید،
بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .این قاضی
از پرونده ای می گوید که در آن تعدادی از بچه ها به دلیل
سرقت شدن یک شیر آب سرشان به لوله برخور کرده و
جمجمه شان شکسته است .او می گوید وقتی به شهردار
منطقه گفتیم آن را درست کنید گفتند باید برود ردیف
بودجه بگیرد و زمان می برد .خودم هزینه اش را تقبل
کردم و آن شیر درست شد .کاربران به این اتفاق واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :اون مسئول شهرداری رو
باید مجازات کنن که می دونسته چندتا بچه این جا آسیب
دیدن و کاری نکرده!» کاربری نوشت« :هر چند کار این
قاضی ارزشمنده اما نمی دونم اون مسئول شهرداری
اگه سر بچه خودشم اون جا می شکست منتظر ردیف
بودجه می شد!»

ویدئویی از حمله اوباش به محله پیروزی تهران در شبکه
های مجازی دست به دست شد که با واکنش های متفاوتی
همراه بود .دو شب پیش در محله پیروزی تهران تعدادی
شرور و اراذل و اوباش به خودروهای پارک شده حمله و
شیشه های خودروها را تخریب کردند و در این درگیری
به  12خودرو خسارت سنگینی وارد شده است .ویدئویی
از دوربین مداربسته یک مغازه در پیروزی در شبکه های
اجتماعی منتشر شد که نشان از حمله ویرانگر اراذل و
اوباش در این منطقه دارد .کاربری نوشت« :توی سعادت
آباد با اسلحه به هم شلیک می کنن ،توی پیروزی با چاقو
و قمه به جون اموال مردم می افتن ،مثل این که وقتشه
یه طرح رعد دیگه اجــرا بشه ».کاربر دیگری نوشت:
«امیدواریم پلیس ،مقتدرانه با این اراذل و اوباش
برخورد کنه تا دیگه کسی جرئت نکنه این جوری آرامش
مردم رو به هم بریزه».

هفتتیرکیشهسراب،شکارجمشید
وعروسزخمیخاورمیانه!

زمانماباباها
باپنکهبرامون
کولردرست
میکردن
ولیبازهمون
پنکهروهم
خاموشمی
کردنومابا
اونتشتآب
یخخنکمی
شدیم!

کولر در دهه60

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

جدول لیگ برتر :خب هفته های پایانی لیگ است و
بسیاریبرایمطلعشدنازآخرینوضعیتتیممحبوبشان
بهدنبالوضعیتتیمهادرجدوللیگبودند.
دانلود خوب ،بد ،جلف  :2طبق روال همیشه با آمدن
فیلمی در شبکه نمایش خانگی ،عده ای به دنبال دانلود
آنازاینترنتهستند.
عیدقربان:اینعید ازبزرگتریناعیاد مسلمانان است
و آن ها این روز را به یاد حضرت ابراهیم(ع) و فرزندش
حضرتاسماعیل(ع)،جشنمیگیرند.
درگیری مسلحانه سعادت آبــاد :یکی از ویدئوهای
پربازدید هفته گذشته ویدئوی درگیری مسلحانه در
سعادت آباد بود .در این ویدئو می بینیم عده ای اسلحه
به دستشان می گیرند و در خیابان به هم تیر اندازی می
کنند و بعد هم زخمی و خونی آن ها را با خودرو می برند.
گفته می شود درگیری این دو جوان به نام های سهراب و
خشایار در سعادت آباد به خاطر دختری بوده که با هر دو
جواندوستبودهاست!
اعمال روز عرفه :برای این روز دعاها ،نمازها و اعمال
مختلفی ذکر شده که شیعیان از جمله افرادی که در حج
حضورندارندبهجامیآورند.ازجملهمهمترینایناعمال
دعایحضرتسیدالشهداء(ع)درروزعرفهاست.
جمشید شارمهد :وزارت اطالعات ایــران «جمشید
شارمهد» سرکرده گروهک تروریستی تندر که از آمریکا
عملیاتمسلحانهوخرابکارانهدرایرانراهدایتمیکرد،
طیعملیاتیپیچیدهدستگیرکردوهمینموضوعباعث
شدناماینتروریستدراینفهرستقراربگیرد.
حسینی بای :خبرنگار شبکه خبر
که به دلیل برخی مصاحبه ها و
گزارش های جنجا لی
ا ش
بـــا او
شــوخــی
هـــــــــــــای
زیــادی می شود،
ایـــــن هــفــتــه خبر
مثبت بــودن تست
کــرونــایــش اعــام
شد.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1انفجاروآتشسوزیدرنزدیکیبندربیروت
 6.92میلیونبازدیددر ۶۴۲کانال،تاریخانتشار5/14:

.2روسیهتا ۱۰روزدیگردنیاراشگفتزدهمیکند
 ۴.۸1میلیونبازدیددر ۲۰۴۵کانال،تاریخانتشار5/11:

.3ویروسکرونا ۴روزرویاسکناسهاباقیمیماند
 ۴.۸۰میلیونبازدیددر ۱۵۹۳کانال،تاریخانتشار5/13:

.4استاندارکربالپذیرشزائردرعاشوراراممنوعکرد
 ۴.۶۰میلیونبازدیددر ۱۹۱۳کانال،تاریخانتشار5/12:

.5شناسایی ۲۶۷۴بیمارجدیدکووید۱۹

 ۴.۰۷میلیونبازدیددر ۱۶۳۳کانال،تاریخانتشار5/11:

.6داراییمالکانسهامعدالت ۴.۱درصدآبرفت

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

 ۳.۵۸میلیونبازدیددر ۶۱۲کانال،تاریخانتشار5/10:

.7طرحجدیدمجلسدربارهیارانهبنزین

 3.۱۱میلیونبازدیددر ۱۱۴۵کانال،تاریخانتشار5/13:

قابلیت بررسی صحت محتوا در واتساپ
واتساپ در حال معرفی یک قابلیت جدید به کاربران خود است که
به آنها امکان راستیآزمایی محتوای پیامهای دریافتی را میدهد.
باوجودویژگیجدید،افرادمیتوانندبهسرعتازصحتصحبتهای
مطرحشدهمطلعشوندوجلویگسترشاطالعاتدروغینرابگیرند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده ،به روزرسانی جدید واتساپ از
امروز در دسترس بسیاری از کاربران قرار خواهد گرفت .به روزرسانی
جدید باعث نمایان شدن یک عالمت ذرهبین در کنار پیامهای دارای
لینکمیشود.اینپیامهابایدحداقلپنجباربینکاربرانبهاشتراک
گذاشته شده باشند تا عالمت مذکور نمایان شود .کاربران با لمس
کردن عالمت مد نظر به صفحه جستوجو برای صحت محتوای به

اشتراک گذاشته شده راهنمایی میشوند .هدف مسئوالن پلتفرم
واتساپ آن بوده که از طریق این قابلیت جلوی انتشار دادههای غلط
و تئوریهای توطئه را بگیرند .در تصویر منتشر شده از طرف شرکت
واتساپ نحوه فعالیت این قابلیت به نمایش گذاشته شده است.
کاربر با مراجعه به صفحه جستوجو میتواند به راحتی از صحت
خبر مطلع شود .غلط بودن ماهیت یک مقاله در این صفحه با عنوان
 Falseمشخصمیشودوکاربرقادراستپیشازخواندندالیلدیگر،
اطالعات الزم را به دست آورد .گفتنی است؛ از ماه مارس بسیاری از
خبرگزاریها اعالم کرده بودند که انتشار اخبار غلط و دروغین بین
کاربرانبهیکمعضلتبدیلشدهاست.اینمشکلبیشتردربرنامههایی

دیدهمیشدکهتوسطشرکتفیسبوککنترلومدیریتمیشد.
▪روش کنترل محتوا توسط فیسبوک

روش فیسبوک برای کنترل اطالعات به اشتراک گذاشته شده کمی
متفاوتاست.ازآنجاییکهاینبرنامهبهصورتکاملرمزگذاریشده
است،شرکتفیسبوکترجیحدادهبهجایبررسیمحتوایپیامها،آن
را به کاربران بسپارد و وارد رمزگذاری خود نشود .بر اساس گفتههای
مسئوالن این مجموعه ،هر پیامی که توسط کاربر برای بررسی محتوا
انتخاب میشود به صورت مستقیم در موتور جستوجو قرار میگیرد و
توسطبرنامهواتساپخواندهنمیشود .منبع:باشگاه خبرنگاران

@roznamekhorasan

7

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

فیلم سینمایی خوب ،بد ،جلف 2؛ ارتش سری :این
فیلمبابازیپژمانجمشیدیوسامدرخشانیبهتازگی
درشبکهنمایشخانگیتوزیعشدهاست.
گروهتروریستیتندر:اینگروهتروریستیبعدازبهدام
افتادن سرکرده اش در تور وزارت اطالعات مورد توجه
قرارگرفت.اینگروهتروریستیپیشازایناقدامبهبمب
گذاری هایی در کشورمان کرده بود که می شود به بمب
گذاریحسینیهشهدایشیرازدرسال 87با 14شهید
وبمبگذاریحرمامام(ره)درسال 88اشارهکرد.
خسروسینایی:خسروسیناییفیلمساز،موسیقیدان
وپژوهشگرکهبهعلتعفونتریهومبتالشدنبهکرونادر
بیمارستانامیرعلمبستریبود،عصریازدهممردادودر
 79سالگیازدنیارفت.
سریال های آق ــازاده و همگناه :ایــن دو سریال که
در شبکه نمایش خانگی توزیع می شوند با استقبال
خوبی همراه شــده انــد و گــزارش ها حاکی اســت که
عالقه بینندگان به آقـــازاده بیش از همگناه است.
محمد رضا حیاتی :همکاریاینگویندهخبرباسابقه
با بخش خبری یک روزنامه آنالین هم برای بسیاری
جالبتوجهبود.
اینهفتههم یکمقالهغیراخالقیپربازدیدشد.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

هشتگ های اپوزیسیون دربــاره تحریک به اعتراض و
اعتصابدرروزهایاخیربسیارپررنگترازروزهایدیگر
بودکهعموماازخارجازکشورارسالشدهاست.
#فقط_به_عشق_علی (ع) :کاربران فضای مجازی
بهصورتخودجوشپویشیراتحتعنوان«فقطبهعشق
علی» در شبکههای اجتماعی آغاز کر دهاند و قصد دارند
اینپویشمردمیراتاشامگاهعیدغدیرادامهدهند.
#سازمان_سنجش_مردود_شد :این هشتگ هم
بعد از کنکور دکترا در توییتر داغ شد و با این هشتگ
کاربران به رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در این
آزموناعتراضداشتند.
هشتگی هم در حمایت از کولبران در توییتر به جریان
افتادکهدرآنخواستهشدهبودازکولبرانحمایتشود
تاجانشانبهخطرنیفتد.
#کارگران_هفت_تپه :جمعی از کاربران و فعاالن
توئیتراینهشتگ رادرصفحاتخودداغکردهوخواستار
رسیدگی مسئوالن به وضعیت کارگران مظلوم شرکت
کشت و صنعت نیشکر شدند .کــاربــران در صفحات
شخصی خود نوشتند صدای آن کارگرانی باشیم که
در این شرایط اقتصادی ،از حق و حقوق خودشان هم
محرومماندند.
:bbc_shutup#بعدازآماردروغینبیبیسیازتعداد
درگذشتگانکروناییدرکشورمانبسیاریازکاربرانبا
اینهشتگبهمعنای«بیبیسیخفهشو»دروغهاییرا
کهبیبیسیتاکنونعلیهکشورومردمکشورمانگفته،
بازنشرکردند.
#بیروت :این هشتگ هم بعد از انفجار هولناک بندر
بیروت شروع به رشد کرد و کاربران توییتر فارسی با این
هشتگ با مردم لبنان ابراز همدردی کردند .به نظر می
رسد در هفته آینده این هشتگ در جایگاه های باالتری
قراربگیرد.
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