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مشاورههاینجومیورکوردجدیدبرایایرانیها!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
تجلیل از
پاکبان های
منتهی به
حرم امام
رضا (ع)



3.4 M views

احساس حیوانی!
در ویدئوی تاثیرگذاری که در صفحات مجازی منتشر
شده است سوسماری بر اثر تصادف کشته شده و
جسدش کف جاده افتاده است .سوسمار دیگری روی
سر جسد ایستاده و آن را تکان میدهد .این ویدئو که
ظاهرا مربوط به یکی از جادههای خوزستان است به ما
اهمیت دقت و احترام به حیات جانداران دیگر را هنگام
رانندگی متذکر میشود .کاربری متاثر از این ویدئو
نوشت« :انگار اون حیوون داره روی سر جسد اون
حیوون دیگه عزاداری میکنه» کاربر دیگری هم نوشت:
«ما خیلی اوقات احساسات حیوانات رو نادیده میگیریم
در حالی که اونها هم واقعا احساس دارن ».کاربری هم
نوشت« :ویدئوی متاثر کننده ای بود».
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2.8 M views

این جا سوریه است یا آمریکا؟
بهتازگی عکسهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده
است که یک کاربر آمریکایی آن را در صفحه خود گذاشته
و نوشته است« :سوریه به کمک ما نیاز داره» این کاربر
البته در ادامه نوشته« :شوخی کردم ،این جا دیترویت
آمریکاست» .این کار شهروند آمریکایی باعث واکنش
کاربران آمریکایی بسیاری شده است .شهروندانی که
اوضاع نابه سامان بسیاری از نقاط کشورشان را میبینند
و این در حالی است که دولتمردا نشان مدام در پی
دخالت در کشورهای دیگر هستند .امری که موجب ایجاد
نارضایتی و خشم بسیاری بین آمریکاییها شده است.
کاربری نوشت« :اون چیزی که از آمریکا به ما نشون میدن
با اون چیزی که هست به اندازه یک آمریکا باهم متفاوته».
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یک رکورد جدید برای ایرانی ها
بهتازگی آماری از تعداد حسابهای بانکی در کشورهای
مختلف به نسبت تعداد افراد بالغ آن کشور منتشر شده
که موجب واکنش کاربران زیادی شده است .بر اساس
آمار منتشر شده ایرانیان با داشتن بیش از 8000حساب
بانکی به نسبت  1000فرد بالغ در بین کشورهای جهان
دارای بیشترین تعداد حساب هستند .در این فهرست،
کشورهای ترکیه با  ،۱۲۰۰عربستان سعودی با  ۱۰۰۰و
مالزی با  ۸۰۰حساب در ردههای بعدی هستند .به گفته
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول شویی و فرار
مالیاتی هماکنون بیش از  ۵۰۰میلیون حساب بانکی در
ازای ۸۰میلیون نفر جمعیت کشور وجود دارد که این زنگ
خطر جدی به نظر میآید .کاربری در این باره نوشت« :قطعا
شناسایی دقیق صاحبان این حسابها مهمترین چیز برای
رسیدن به شفافیت مالی و مبارزه با پول شوییه»

3.1 M views
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بازدید از کاخ «صفیآباد» آزاد شد
بهتازگی عکسی از کاخ «صفیآباد» بهشهر در فضای مجازی
منتشر شده و خبر از آزادسازی این کاخ برای بازدید مردم
داده است .کاخ «صفیآباد» به دستور شاه عباس در سال
 ۱۰۱۰هجری قمری ساخته شده و در زمان شاه صفی
توسعه یافته است .راه زیرزمینی کاخ تا دریا حدود ۱۶
کیلومتر استو در ایام سلطنت صفویه ،این راه زیرزمینی
برای جلوگیری از حمالت ازبکان و دیگر ملل که اطراف
دریای خزر زندگی میکردند ،استفاده میشده است .این
کاختاریخی پس از انقالب در اختیار وزارت اطالعات بوده
و بارها وعده بازدید عمومی آن داده شده بود اما تا کنون
این اتفاق هرگز نیفتاده بود .حاال این مکان دیدنی برای
بازدید مردم و تغییر کاربری گردشگری آزاد شده است.
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مشاورههای نجومی!
«در دفتر مشاوره افراد مشهور چه میگذرد؟» مدتی است
تعدادی از مشاوران و روان شناسان با فعالیت گسترده در
فضای مجازی به شهرت رسیدهاند و همین باعث شده که
افراد زیادی تمایل به مراجعه به این افراد داشته باشند.
بهتازگی یکی از کاربران در صفحه مجازی خود نوشته که
یکی از آشنایانش بابت یک ساعت مشاوره ازدواج پیش
«دکتر  »...یکی از کارشناسان مشهور مشاوره ،مجبور به
پرداخت 500هزار تومان پول شدهاست .طرح این قضیه
باعث واکنش کاربران زیادی شده است و برخی از آن ها
پرسیده اند که آیا چنین مبالغی سودجویی و خالی کردن
جیب جوانان عالقه مند به ازدواج نیست و آیا مغایرت
با الگوی ازدواج آسان ندارد؟ کاربری نوشت« :تو این
یه ساعت ،مشاور هر قدر هم بتونه کمک کنه ،با گرفتن
این مبلغ سنگین یه مشکل به مشکالت اون زوج جوون
اضافه میکنه!»

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

جشن تعداد فالوئر
این روزها با گسترش شبکههای اجتماعی ظاهرا یکی از
مصادیق معتبر شدن آدمها تعداد فالوئرهای شان شده
است .امروزه افراد با تعداد فالوئرهای خودشان فخر
میفروشند و آن را نشا ندهنده محبوبیت خودشان
میدانند .هر روز فیلمها و عکسهای زیادی در فضای
مجازی منتشر میشود که افراد مختلف جامعه به مناسبت
باال رفتن فالوئرهای شان جشن میگیرند و خوشحالی
میکنند که یک نمونه از آن ویدئویی بود که به تازگی در
شبکه های اجتماعی فراگیر شد که در آن فردی که فالوئر
هایش به  300هزار نفر رسیده ،لباس عروس پوشیده
و با افکت های آن چنانی یک ویدئوکلیپ ساخته است.
کاربری نوشت« :این روزها تهاجم فرهنگی تا جایی داره
پیش میره که برای تعداد فالوئر هم جشن می گیرند،اونم
جشنی که چیزی از یه مراسم عروسی کم نداره!» کاربر
دیگری هم نوشت« :وقتی با تعداد فالوئرهاشون به اون
شکل درآمدهای میلیونی دارن باید هم چنین جشنهایی
بگیرن!»

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

جیبمسا
جیبـــــ آنها
سایتهایشرطبندیباچهکلکهایی مردمراسرکیسهمیکنند
«امروز با یکی از تاکسیهای اینترنتیمیرفتم ،راننده
گفت که  10میلیون تومان در سایتهای شرطبندی
باخته و دو شیفت کار میکند تا اجــاره این ماهش را
بدهد .گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را شرط
بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کــرده .مادر
و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که پسر ما
کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از دست داده
است .واقعا قمار زندگیها را نابود میکند ».این بخشی
ازتوییت وزیر ارتباطات بود که با واکنش های زیادی
همراه شد .جدا از توییتی که وزیر جوان کرد ،کانال ها،
سایت ها و صفحات مختلف در شبکه های اجتماعی
را که نگاه میکنیم ،تبلیغات جذاب سایتهای شرط
بندی را می بینیم که با طراحی گرافیکی فریبنده
نوشته اند« :با  ۱۰هزار تومان میلیونر شوید .اگر فکر
می کنید فالن تیم برنده میشود  ۱۰۰هزار تومان
شرط ببندید و همان لحظه  ۶۰۰هزار تومان بگیرید».
این که چرا در سال های اخیر سایتهای شرط بندی،
پیش بینی ،پوکر و کازینو بر فعالیت در ایران متمرکز
شده اند و با میزان گسترده نیز مشغول فعالیت
هستند سوالی است که قصد نداریم به آن
بپردازیم اما هر چه هست این سایت ها هر
روز قربانیان بیشتری را
در دام خود می اندازند
و مــردمــی کــه در این
شرایط اقتصادی ،به
سختی پول در می آورند
قربانی این سایتها میشوند.
روی سخن ما اکنون با کاربرانی است که
می خواهند در این سایت ها ثبت نام کنند یا
ثبت نام کرده اند و از هــزاران خطر بالقوه ای که
برای پولشان وجود دارد ،بی اطالع هستند .در ادامه
به معرفی کلک های این سایت ها در پیش بینی نتایج
فوتبال و سرکیسه کردن کاربران می پردازیم.



▪روشکارسایتهایپیشبینیوشرطبندی

بی توجهی به درگــاه پرداخت آنـــایـــن گردانندگان
سایتهایقماروشرطبندیباطراحیدرگاههایبانکیپرداخت
الکترونیکیجعلیاطالعاتبانکیکاربرانیکهقصددارند
برای شروع شرط بندی پولی را وارد کنند به سرقت می
برندوحسابآنهاراخالیمیکنند.

رویایمیلیونرشدندریکشب معموالدرچند
بازی اول ،مبالغی بابت بردن پرداخت می شود و بعد با
ارائه آفرهای جذاب افراد را برای شرط بندی بعد ترغیب
و با باال بردن ضرایب ،حسابی آن ها را وسوسه می کنند .حال که
فرددربازیشرکتکرداگرببردبهدالیلیمدیرسایتدیگرپاسخ
گونیستوچونتماماینارتباطاتمجازیاستوسرورهاوحتی
خود مدیر در خارج از کشور هستند به سادگی اصل پول و مبلغی
که برنده شده اند به آن ها پرداخت نمی شود و کاربران نیز نمی
توانندبهجاییشکایتکنندچراکهاصلورودآنهابهاینسایت
هاغیرقانونیبودهاست.اگربازندهشوندهمبهاحتمالزیادبرای
جبران پول از دست رفته ،مجدد تالش می کنند و بیشتر در این
باتالقفرومیروند.
اگر کمی به برنامه نویسی تسلط داشته
جر زنی در بـــازی
باشیدمیتوانیداینموضوعراحدسبزنید.دراینسایتهاوقتی
شرط بندی از مبلغی فراتر می رود برنامه طوری پیش می رود که
برگههاییکهبهفرددادهیاتاسهاییکهبرایاوریختهمیشودبه
گونهایاستکهکاربرمیبازد.
راه اندازی چند ساعته سایت در این روش وبسایتهایی
چند ساعت مانده به شــروع بــازی بــرای پیش بینی راهانــدازی
میشوند و با هزینه تبلیغات در کانالهای پربیننده افراد را برای
ثبت نام و شرط بندی وسوسه می کنند و بعد از پایان بازی سایت
از دسترس خارج می شود .آن ها برای پنهان کردن رد پولها هم
ب افراد کمسن و بیسواد در روستاها استفاده میکنند که
از حسا 
پیگیریآنهمنتیجهخاصیندارد.

دعوا برسرغذا درآسمان !

آیادرایرالینهایخارجیوضعیتسروغذابهترازایراناست؟
« ۵۵۰هزار تومن پول بلیت می گیرن بعد اینو می گذارن
جلوت ».این شرحی بود که کاربری برای تصویر یک وعده
غذایی در پرواز داخلی نوشته بود و با واکنش زیادی از سوی
کاربران مواجه شد .به طور مثال کاربری نوشت« :اون پول
رو برای غذا از شما نمی گیرن بلکه برای جابه جایی شما
از شهری به شهر دیگه می گیرن ».خیلی از کاربران هم به
وضعیت غذا در پــرواز های خارجی اشــاره کــرده بودند که
جالب توجه بود.
کاربری نوشت« :بــرای پروازهای کمتر از چهار ساعت در
ایرالین های خارجی شما آب هم بخوای باید هزینه پرداخت
کنی».
کاربر دیگری که اطالعات خوبی دربــاره تاریخچه ایرالین
ها داشت نوشت« :اولین ایرالینی که در طول پرواز غذا سرو
کرد ایرالین َهندلی پیج بود که در سال  ۱۹۱۹از مسافراش
خواست از بین ساندویچ و میوه یکی رو انتخاب کنن».
کاربر دیگری هم نوشت« :اینو توی فرست کالس هواپیمای
آمریکایی هم نمیدن برای پرواز یک ساعته! مطمئنم به عمرت
هیچ ایرالین خارجی سوار نشدی که قدر اینو بدونی».

کاربری هم ،توییت یک توریست را که از غذای پرواز تهران به
اصفهان شگفت زده شده بود ،بازنشر کرد که در آن آمده بود:
« در این پرواز غذا به مسافران رایگان ارائه می شود و مسافران
ایرانی انتظارات بسیار زیادی دارند ،با این که غذا در قطار و
هواپیما بدون هزینه اضافی داده می شود».
کاربر دیگری در پاسخ به توییت بــاال نوشت« :کــاش این
توریست از نحوه بــرخــورد با ایــرالیــن ها موقع تاخیر هم
مینوشت».

