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اخبار داخلی
وعده جدید برای تشکیل جلسه شورای
عالی فضایی پس از سال هاوقفه
مهر  -رئیس سازمان فضایی ایران گفت :به زودی شاهد
برگزاری جلسه شورای عالی فضایی خواهیم بود.مطابق
با اساسنامه این شورا ،شورای عالی فضایی که ریاست
آن برعهده رئیس جمهور است باید حداقل دوبار در سال
تشکیل جلسه دهد .اما براساس اعالم مرکز پژوهش های
مجلس شورای اسالمی این شورا طی  ۱۴سال گذشته
(از سال  )۸۳تاکنون تنها  ۳بار تشکیل شده و در دولت
دهم و یازدهم اصال تشکیل نشده اســت.شــورای عالی
فضایی عالیترین مرجع سیاست گذاری در حوزه فضایی
کشور ،مطابق با سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای
عالی انقالب فرهنگی ،وظیفه سیاست گذاری اجرایی،
راهبری ،نظارت و تصویب برنامههای کالن و راهبردهای
حوزه فضایی را با رعایت سیاستهای شورای عالی امنیت
ملی برعهده دارد.وی پیش از این نیز گفته بود جلسه
شورای عالی فضایی با هدف تصویب سند توسعه برنامه
فضایی کشور تا افق  ۱۴۰۴تشکیل خواهد شد.

کارگروه پیگیری مطالبات رهبرانقالب در
حوزه علم وفناوری تشکیل می شود
ایرنا -دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره
به دیدار اخیر استادان دانشگاه ها با مقام معظم رهبری
گفت :در این ستاد کارگروه هایی برای پیگیری محورهای
مدنظر رهبری در حــوزه علم و فناوری تشکیل خواهد
شد.دکتر منصور کبگانیان در پایان جلسه صدو ششم
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران
اظهار کرد این که سند با مطالبه مقام معظم رهبری اواخر
سال  95در شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین و اواخر
سال گذشته ابالغ شده است ،بسیاری از نگرانی های
استادان و محققان را در سفرهای خارجی و همکاری های
بین المللی کاهش می دهد همچنین کمیسیونی با حضور
معاونان مربوط همه دستگاه ها در ستاد نقشه جامع علمی
کشور برای پیگیری اجرای این سند تشکیل خواهد شد.

ضریب نفوذ تلفن ثابت به 42درصد افزایش
یافت
حاجیان  -مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان این که
ضریبنفوذتلفنثابتاز39به ۴۲درصدوتعدادپورتهای
پرسرعت ADSLبه ۵.۵میلیون پورت رسیده ،گفت :تمرکز
بر توسعه پهنای باند تلفن ثابت و موبایل در دستور کار قرار
گرفت.سید مجید صدری با تاکید برلزوم تمرکز بر توسعه
باند پهن ثابت و موبایل تاکید کرد و با اشاره به این که سهم
مخابرات از بازار اینترنت کشور ۶۰ ،درصد است ،افزود:
ضریب نفوذ تلفن ثابت از ۳۹به ۴۲درصد رسیده است.وی
همچنین با تاکید بر وجود نگاه تجاری به سرویس فیبرنوری
منازل ( ) FTTHگفت :امسال حداقل  ۳۰۰هزار مشترک
بهسرویسفیبرنوریشرکتاضافهخواهدشد.تعدادپورت
پرسرعت  ADSLنیز به  5.5میلیون پورت رسیده است.

پیوستن یک محقق ایرانی به جمع
دانشمندان برتر جهان
ایسنا -بر اســاس رتبهبندی  ESIدانشمندان جهان،
دکتر امیرمحمد مرتضویان" استاد و عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای اولین بار به
جمع دانشمندان یک درصد برتر پراستناد جهان پیوست.
بر اســاس آخرین رتبهبندی  ESIاز دانشمندان جهان،
دانشگا هها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا که مربوط به ماه
مارس سال  ۲۰۱۸میالدی میشود؛ تعداد دانشمندان
برتر علوم پزشکی کشور که در گروه یک درصد دانشمندان
پراستناد دنیا قرار گرفتهاند ،به  ۴۹نفر افزایش یافته
است .

وجود  ۲۲هزار کسب و کار اینترنتی فعال در
کشور
زومیت  -ایــن روزه ــا فضای خرید اینترنتی و استفاده
ازسرویسهای آنالین بهشدت درحــال افزایش است؛ به
گونهایکهحتیبسیاریازکاربرانیکهپیشتراعتمادونظر
مثبتیراجعبهاستفادهازخدماتآنالینومبتنیبراینترنت
نداشتند ،این روزها به کاربرد این سرویسها روی آوردهاند.
بر این اساس اکنون تعداد کسبوکارهای اینترنتی فعال در
کشوربه ۲۲هزاررسیدهاست.رضاالفتنسبمیگویدطی
ششماهگذشتهبه ۶۰۰کسبوکاراینترنتیمجوزفعالیت
داده شده است.به گفت ه سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای
اینترنتی،یکدرصدمجموعمیزانخردهفروشیهادرکشور
بهصورت آنالین صورت میگیرد که این میزان در ترکیه ۳
درصد،چین ۱۳تا ۱۵درصدوآمریکاوانگلیس ۶تا ۸درصد
است.بر اساس گزارش الفت نسب ،به ازای هر  ۳۵نفر یک
واحد صنفی در کشور راهاندازی شده که ۷برابر نُرم جهانی
است؛ البته برای توسعه کسب و کار اینترنتی در بدنه دولت
مشکالتی وجود دارد و اگر بناست که به اشتغال مد نظر در
بستر اینترنت دست پیدا کنیم ،الزم ه آن حمایت از کسب و
کارهایاینترنتیاست.
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با استفاده ازیادگیری ماشین؛

کوتاهازجهانعلم

هوشمصنوعی،قهرمانجامجهانیراپیشبینیکرد!
گروه دانش وفناوری  -یک تیم از محققان از یک روش
جدید برای تجزیه و تحلیل مجموعهای از دادههای بزرگ
به نام "رویکرد تصادفی جنگل" برای تعیین قهرمان جام
جهانی  2018استفاده کردند  .اگر این نتایج در جام
جهانی  2018ثابت شود ،این مطالعه یک قدم کامال
جدید برای یادگیری ماشین و تسخیر دنیا توسط هوش
مصنوعی معرفی خواهد شــد .ایــن روش جدید حتی
ممکن است بساط سایتهای شرطبندی را نیز برچیند.
به گــزارش ایسنا یک مدل جدید از یادگیری ماشین
با شبیهسازی  100هــزار بــاره مسابقات جام جهانی
 ،2018تیم ملی اسپانیا را با اختالف کمی نسبت به
تیم ملی آلمان به عنوان قهرمان احتمالی این مسابقات
معرفی کرد .تیمی از محققان به رهبری "آندریاس گرول"
از دانشگاه فنی دورتموند در آلمان ،یادگیری ماشین و
تجزیه و تحلیل آماری را برای شناسایی قهرمان احتمالی
جام جهانی  2018گرد هم آوردند.
▪انجام شبیه سازی مسابقات به میزان 100بار

این تیم  100هزار بار این مسابقات را شبیهسازی کرد
و از ســه روش مختلف مــدلســازی بــر اســاس عملکرد
تیمها در تمام بازیهای قبلی از سال  2002تا 2014
استفاده کرد.مقاله آن ها که این هفته منتشر شد ،جزئیات
روشهای مورد استفاده را به نام "رویکرد تصادفی جنگل"
بیانکرد.روشیکهبهتازگیبرایتجزیهوتحلیلمجموعه
دادههای بزرگ بر اساس مفهوم پیشبینی رویدادهای
آینده توسعه یافته است.این روش برای پیشبینی ،از یک

شپاککن"!
تشخیصآسمبایک"گو 

درختتصمیمگیریپیچیدهوترکیبیاستفادهمیکندکه
در آن یک نتیجه بالقوه در هر شاخه با توجه به مجموعهای
از دادههای آموزشی تخمین زده میشود.نتیجه حاصل
شده توسط این روش ،میانگینیاز تعداد زیادی درخت
تصمیمگیریتصادفیاستوبنابراینباموفقیتازاشتباه
ودادهتکراریاجتنابمیکند.درعینحالنشانمیدهد
که چه عناصری در ایجاد آن مهم هستند".گرول" و تیمش
از این رویکرد استفاده کردند تا اطمینان حاصل شود
که بسیاری از عوامل بالقوه که ممکن است نتیجه بازی
را تعیین کنند ،در نظر گرفته شده باشند.مدل محققان
شامل عناصر واضحی مانند رتبه ب ندی تیمها توسط
فیفا و آمار هر تیم ،مانند میانگین سنیو تعداد بازیکنان
آن ها در لیگ قهرمانان اروپا بود.با این حال ،این مدل
همچنین تا آن جا پیش رفت که دیگر عناصر مرتبط که
احتماال تاثیر غیرمستقیم داشته باشند ،از جمله جمعیت
کشورها و تولید ناخالص داخلی و حتی ملیت مربیان را
در نظر گرفت.

ایسنا  -دانشمندان یک روش آزمایش جدید ابداع کردهاند
که میتواند با یک وسیله ساده به شکل گوشپاککن ،تنها
در عرض چند ثانیه بیماری آسم را تشخیص دهد .تشخیص
آسم،چهخفیفچهپیشرفتهمیتوانددشوارباشد،زیراعالیم
آندرطولزمانتغییرمیکندواغلبتحتتاثیردیگرشرایط
تنفسی قرار میگیرد .با این حال ،آزمایش جدید قادر است
تنهابااستفادهازیکگوشپاککنوگرفتننمونهازبینی،به
طور قطعی تعیین کند که آیا بیمار مبتال به آسم است یا خیر.
هماکنونتستعملکردریه()PFTقابلاطمینانترینروش
تشخیصآسماستکهنیازبهپزشکانآموزشدیدهوتجهیزات
ویژه دارد .مشکل این روش این است که هیچ کدام از آن ها
همیشه در دسترس نیستند و عالوه بر این ،اغلب تشخیص
تفاوتبینآسموشرایطمشابهازطریق PFTدشواراست.

پیراهنیکهباجذبآالیندهها،هواراتمیز
میکند

▪بهترین روشهای پیشبینی

سپس این تیم رو شهای پیشبینی با بهترین عملکرد
را پیدا کرد و آن ها را به منظور بهبود قابل مالحظه دقت
پیشبینی ترکیب کرد.در نهایت ،این ترکیب روشها به
عنوان مدل نهایی انتخاب شد و بر اساس برآوردهای
آن ،مسابقات جام جهانی  2018بیش از  100هزار بار
شبیهسازی شد و احتمال برنده شدن هر تیم به دست
آمد.این روند در پایان ،اسپانیا را با احتمال  17.8درصد

موفقیت و  73درصد احتمال رسیدن به نیمهنهایی ،به
عنوان قهرمان احتمالی جام جهانی  2018انتخاب
کرد.با این حال ،محققان افزودند :اگر آلمان مرحله
گروهی را با موفقیت کامل پشت سر بگذارد ،شانس
رسیدن به نیمهنهایی برای این تیم به  58درصد میرسد.
محققان میگویند :این مدل با اختالف کمی اسپانیا را

قبل از مدافع عنوان قهرمانی یعنی آلمان ،قهرمان جام
جهانی  2018اعالم کرده است.اگر این نتایج در جام
جهانی  2018ثابت شود ،این مطالعه یک قدم کامال
جدید برای یادگیری ماشین و تسخیر دنیا توسط هوش
مصنوعی معرفی خواهد شد .این روش جدید حتی ممکن
است بساط سایتهای شرطبندی را نیز برچیند.

تازه های فناوری
بایتون خودروی برقی خودران میسازد
فارس-شرکت خودروسازی بایتون از تولید خودروی
برقی جدیدی خبر داده که «کیبایت» نام خواهد
گرفت و از امکاناتی برای هدایت خــودران و
بدون نیاز به راننده هم برخوردار است.
خودروی برقی جدید از سیستم راداری
پیشرفته لیدار نیز بهره مند است که برای
شناسایی خودکار و سریع موانع محیطی
در محیط اطــراف قابل استفاده است.
همچنین از این سیستم می توان برای پارک
راحــت تر خــودرو نیز استفاده کــرد .ایــن خــودروی
خودران در بزرگراه ها و موقعیت های خاص می تواند

به طور خودران حرکت کند و رانندگی کامال خودران
با آن ممکن نیست .انتظار می رود این محصول در
سال  2021به بازار بیاید .خودروی یادشده
دو در بــوده و ظــاهــری لوکس و ورزشــی
دارد .حسگرهای نصب شده بر دوطرف
خودروی یادشده مشاهده نمای 360
درجه از محیط اطراف را ممکن می کند.
شرکت بایتون از جمله خودروسازی های
چینی است که به علت تمرکز خود در زمینه
تولید خودروهای برقی در سال های اخیر مورد توجه
قرار گرفته است.

طرح سوال از وزیرارتباطات به خاطر برخورد نکردن با
سایتهای شرط بندی کلید خورد
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از کلید خوردن
طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس خبر داد .به گزارش
مشرق؛امیرخجستهضمنانتقادازعدمبرخوردباسایتهای
شرطبندیازتدوینطرحسوالمجلسازوزیرارتباطات خبر
داد وگفت :متاسفانه به رغم هشدارها و تذکرات اخیر درباره
سایتهای شرطبندی شاهد رشــد روز افــزون اینچنین
سایتها در فضای مجازی هستیم.وی ادامه داد :از طرفی با
فرارسیدن ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال ،بازار
این نوع سایتها بسیار داغ شده است و الزم است با هدف
توقیفوریشهکنشدناینپدیدهضداقتصادیاقداماتالزم
انجامشود.نایبرئیسکمیسیونشوراهاوامورداخلیمجلس
افزود:وزیرارتباطاتالزماستراجعبهدالیلتعللوکوتاهی
در برخورد با سایتهای شرطبندی و اشاعه قمار پاسخ گو
باشد.درهمینزمینهطرحسوالازآقای جهرمی تقدیمهیئت
رئیسهمجلسشد.نایبرئیسکمیسیونشوراهاوامورداخلی
مجلس ضمن ابراز شگفتی از ارتباط این سایتها و برخی

از بانکهایکشور ازطریقدرگاههایبانکیپرداختآنالین
گفت :در برخی از سایتهای شرطبندی و قمارآنالین کلیه
معامالت از طریق درگاههای رسمی پرداخت آنالین بانکها
صورت میگیرد و این مسئله موجب شگفتی است؛ بنابراین
اگردستگاههایمرتبطقادربهکنترلورودوخروجسرمایهها
در این سایتها نباشند قادر به خروج سرمایههای مردم از
کشور نیز نخواهند بود .خجسته ضمن تاکید بر لزوم مبارزه
جدی با خروج غیرطبیعی سرمایههای ملی از کشور ،پول
شویی وخروجبیرویهارز رایکیازمعضالتمهم سایتهای
شرط بندی برشمرد و افــزود :میزان قابل توجه ارز توسط
سایتهای شرطبندی در حال خــروج از کشور اســت .وی
گفت :پدیده شرطبندی و قمار از دیرباز به عنوان یک مسئله
ضداقتصادیوخطرناکشناختهشدهاستوبهتازگی نیزاز
قمارباهدفپولشوییوجابهجاییپولهایکثیفاستفاده
میشود .این پدیده عالوه بر ضررهای اقتصادی موجب بروز
معضالتعمیقفرهنگیواجتماعینیزمیشود.

روباتها جایگزین کارمندان "سیتیبانک" میشوند
ایسنا " -سیتیبانک" اعالم کرد تا پنج سال آینده،
بسیاری از مشاغل انسانی خود را به روباتها محول
خواهد کــرد .بانک سرمایهگذاری شرکت
"ســیــتـیگــروپ"( )Citiاعــام کــرده است
که تا پنج ســال آینده ،حــدود  10هزار
شغل را به صــورت خــودکــار در خواهد
آورد" .سیتیبانک" ( ،)Citibankیک
بانک آمریکایی و بــازوی ارائــه خدمات
بانکداری شرکت خدمات مالی سیتیگروپ
است که در سال  1812تاسیس شد .سیتیگروپ
اکنون ،سومین شرکت خدمات مالی و بانکداری

در ایاالت متحده آمریکا محسوب میشود" .جیمی
فـــورس"( ،)Jamie Foreseمدیر اجرایی این بانک
گفت :کارهای فناوری و اجرایی ،پربارترین
کارها در زمینه پردازش ماشینی هستند.
وی ادعا کرد که ممکن است این شرکت،
نزدیک به نیمی از  20هزار کار اجرایی
خود را به صورت ماشینی درآورد و به این
ترتیب ،ماشینها با سرعت بیشتری جای
انسان را خواهند گرفت .این بانک در نظر
دارد از نیروهای انسانی ،در کارهای دیگری مانند
فروش و پژوهش استفاده کند.

ایسنا  -شرکتمدایتالیایی""Klotersپیراهنیتولیدکرده
است که هوا را از طریق جذب و تخریب آالیندهها و بوهای
نامطبوع ،تمیز میکند .شرکت مد ایتالیایی ""Kloters
پیراهنیموسومبه""RepAirتولیدکردهاستکههواراتمیز
میکند" .فدریکو سوریا" از بنیان گذاران " "Klotersگفت:
هدف ما این است که از "مد" به عنوان ابزاری برای افزایش
آگاهی و تفکر راجع به آلودگی هوا استفاده کنیم و از طریق
تولید لباسی راحت ،زیبا و استاندارد ،راهحل جدیدی برای
رفعاینمشکلبیابیم.ویژگیهایضدآالیندگیاینپیراهن،
از طریق پارچهای است که درون جیب پیراهن ،تعبیه شده
استودرصورتلزوم،میتواندازجیبخارج یاتعویضشود.
پتنتاینپارچهبهثبترسیدهاستوشرکتتولیدکنندهآن،
شرکت""Anemotechاست.

باایننقابهمغواصیکنیدهمموتورسواری
مهر-امروزههیچنقابیاکالهمحافظیوجودنداردکهدرآن
واحدهمبرایحفظامنیتموتورسوارانقابلاستفادهباشد
و هم بتواند نیازهای عالقه مندان به غواصی را برطرف کند.
یکطراحچینییکنقابمحافظخالقانهطراحیکردهکه
دیماسکنامداردوکاربردطیفگستردهایازفناوریهای
جدیددرآنهماستفادهازابزاریادشدهرادرزیرآبهایدریا
و اقیانوس ممکن می کند و هم باعث می شود بتوان از دی
ماسکبهعنوانکالهمحافظاستفادهکرد.دیماسکعالوه
بر چشم و بینی کل صورت انسان را می پوشاند و بنابراین از
وارد آمدن هرگونه آسیب به چهره فرد در صورت برخورد با
اشیایاورودآبجلوگیریمیکند.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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درس ُلوپتکی،جنجالمسیایرانیوطوالنیتریننامانسان!

18.8

درس بزرگ ماجرای لوپتکی به فوتبال
خبرشوکهکنندهثبتقراردادلوپتکیسرمربیتیم
ملیفوتبالاسپانیابارئالمادریددرفاصلهیکروز
تا آغاز جام جهانی به سرعت با خبری شوکآورتر
تکمیل شد« :لوپتکی اخراج شد»! واکنش ورزش
دوستان و کاربران فضای مجازی به این اتفاق
متفاوتبود.کاربریدراینبارهنوشت«:بهنظرمن
فدراسیونفوتبالاسپانیاعجلهکردوبااینکارتیم
خودشونرودرآستانهجامجهانیخرابکردن».
اماکاربردیگریبانظریمخالفنوشت«:اتفاقابه
نظر من کار بسیار خوبی کردن .این نشون میده
ارزشها و قانون چقدر میتونه مهم و سرلوحه کار
باشه ».و کاربری هم نوشت« :ایتالیا هم در جام
جهانی  2006با فاجعه و بحران کالچوپولی رو
به رو شد که میتونست تمرکزشون رو به هم بریزه
اما بیشتر موجب همبستگی و اتحادشون شد و
قهرمانجهانشدند.خدابهخیرکنه».

4.1

طوالنیترین نام انسان با  666حرف!
شاید بــاور نکردنی باشد ولی طوالنیترین نام
انسانی در طول تاریخ مربوط به مردی آمریکایی
ملقب به  Hubert Blaineبا اســم کامل ۶۶۶
حرفیبودهاست.نامکاملاورامیتوانیددرتصویر
ببینید! تصویر نام این مرد از سوی برخی کاربران
شبکههایاجتماعیسوژهودستاویزشوخیشده
است.کاربریدراینبارهنوشت«:واقعابایدبهثبت
احوال آمریکا باریکال گفت! طرف حالش خوش
نبوده ،مامور ثبت احوالشون چطور قبول کرده
همچیناسمیرو!»وکاربریهمنوشت«:اینجور
موارد بیشتر شبیه یک شو و بازی تبلیغاتی است
و هیچ مبنای درستی نــداره .طرف میخواسته
اسمشسرزبونهابیفتهومعروفبشه».

15.6

جنجال یک گرافیتی ویژه جام جهانی
گرافیتی جام جهانی  2018در میدان ولی عصر
تهران حاشیه ساز شد .این گرافیتی نقاشی مردم
ایــران با قومیتهای مختلف است که از تیم ملی
فوتبالدرمسیرجامجهانیحمایتمیکند.کاربری
باانتقادازاینگرافیتینوشت«:مننمیدانمچرادر
این نقاشی هیچ بانوی ایرانی نیست؟! واقعا برای
کج سلیقگی سفارش دهنگان متاسفم ».و کاربر
دیگری نوشت« :ما عادت داریــم به بحرانسازی.
هیچ ممنوعیتی فکر نمیکنم در زمینه قانون برای
این مسئله وجود داشته باشه ».کاربری هم نوشت:
«بهطورکلگرافیتیکشیدنبرایجامجهانیاتفاق
خوبیاستکهدرکشورماکمترسابقهداشتهاست».

تشکیل کمیته حل مشکالت صنف ICT
مهر  -عضو کمیسیون ICTاتاق بازرگانی ایران از ایجاد
کمیته مشترک میان وزارت ارتباطات و اتاق بازرگانی
خبر داد و گفت :این اقدام برای حل مشکالت فعلی فعاالن
حوزه  ICTدر حال انجام است .در این کمیته مذکراتی
انجام دادهایم و امیدواریم این دبیرخانه فعال تر شود تا
مشکالتی که در حوزه  ICTبه وجود میآید به طور مستقیم
با کمک وزارت ارتباطات حل شود .وی همچنین بر لزوم
حمایت از پیا مرسان های بومی تاکید کرد و گفت :باید
با حمایت مالی ،تخصصی و تبلیغاتی مردم را به سمت
استفاده بیشتر از پیامرسانهای بومی سوق داد.مسعودی
؛ توجه به اعتماد تخصصی در زمینه پیا مرسا نهای
موبایلی و برطرف کردن مشکالت فنی این شبکه ها را
از الزامات اساسی برای ترغیب مردم به استفاده از آن ها
اعالم کرد و گفت :هم اکنون تعدادی از کاربران به پیام
رسا نهای بومی وارد شد هاند اما بــرای افزایش تعداد
کاربران باید سرعت خود را افزایش دهیم چرا که حوزه
فناوری اطالعات حوزه پرشتابی است.

33.2

22.5

معضلگرانشدنخودرووحاشیههایش
با گران شدن قیمت خودرو یکی از شرکتهای وارد
کنندهخودرودراقدامیبحثبرانگیزبهخریدارانیکه
6ماهقبلپیشپرداختدادهاند،گفتهاگر120میلیون
پول قیمت روز خودرو را ندهند ،پول قبلی را به آنها
پس میدهد .اتفاقی که با توجه به سود پول خوابیده
در حساب شرکت مذکور حواشی زیادی را به همراه
داشته است .کاربری در این باره نوشت« :خوبه واال!
 6ماه پول ملت تو حسابشون بوده حاال میگن بیاین
پولتونو بگیرین برین؟!» و کاربری هم نوشت« :وقتی
خودروسازیدرایراندرانحصارهازاینبهترنمیشه».

تکذیب بازداشت مسی ایرانی در روسیه
بعد از حضور رضــا پرستش ،بــدل ایــرانــی مسی
در روسیه بــرای تماشای جام جهانی و استقبال
هــواداران فوتبال از او ،گفته شد مسی ایرانی را
پلیس مسکو به خاطر شلوغ شدن شهر بازداشت
کردهاستامابعدترمشخصشدکهمسیایرانینه
تنهابازداشتنشدهبلکهاینپلیسروسیهاستکه
ازاوامضا میگیرد!کاربریدراینبارهنوشت«:این
شبیه بودن با مسی خوب واسه این بابا نون کرد ».و
کاربردیگرینوشت«:حماقتپلیسروسیهستودنی
است! طرف از خود مسی هم معروفتر شــده ».و
کاربری هم مدعی شد« :کــاش از این شباهتش
استفادههای خیرخواهانه بکنه و کمی از بیزینس
خودشفاصلهبگیره».

7.4

میو های که با  5لیر چیده شد!
تصویریدرفضایمجازیمنتشرشدهکهبراساس
ادعای مطرح شده در این تصویر فردی از درختان
باغی در ترکیه مقداری میوه چید و یادداشتی را به
همراه مبلغ 5لیر گذاشت .این فرد بر روی کاغذی
نوشت « :عید فطر مبارک برادر .مقداری زردآلو و
آلوچه چیدیم .راضی باش ،همسرم حامله است».
کاربری ذیــل ایــن ُپست نوشت« :دمــش گــرم چه
معتقد .فکر میکردم تو این دوره زمونه دیگه از این
جور آدمها پیدا نشه ».و کاربری هم نوشت« :کاش
ما هم تو زندگیهامون بیشتر مراقب حالل و حروم
لقمهایباشیمکهسرسفرهمونمیاد».
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