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فایدهاسببودنودردکاردرفروشگا ههایزنجیرهای!




روزهای سیاه
رسزمین مهاراجه
مرورچندصحنهدردناکازکرونایهندیدر
هندوپاسخبهیکشایعه

3.9 M views
3.1 M views

فروشخودرویکارکردهبهجایصفر
به تازگی پلیس باندی را دستگیر کرده که خودروهای
کــارکــرده را بــه جــای خـــودروی صفر بــه خــریــداران
می فروختند .شگرد آن ها این گونه بوده که در ابتدا
خــودروی صفری را با پالک خــودروی کارکرده مشابه
خودروی صفر به مشتری نشان می دادند و وقتی مشتری
آن ها قصد خرید داشت جلوی محضری که قرار بوده
قولنامه بنویسند ،پالک خودروها را عوض می کردند و
خودرویکارکردهرابهمشتریتحویلمیدادند.پلیسمی
گوید تنها راه تشخیص اصالت خودرو ،کارشناسان مستقر
در تعویض پالک هستند و تا اطمینان از اصالت خودرو
پیدا نکردید اقدام به خرید آن نکنید .کاربری نوشت:
«جل الخالق اینا دیگه عجب کالهبردارهایی بودن ».کاربر
دیگرینوشت«:کاشپلیسازاینویدئوهابیشترمنتشر
کنه که هم سواد رسانه ای ما باال بره و هم موقع خرید گول
کالهبردارها رو نخوریم.».



دردکاردرفروشگا ههایزنجیرهای
گزارشی از سختی کار زنــان شاغل در فروشگاه های
زنجیره ای منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در این
گزارش نکاتی مطرح شده بود که تعدادی از آن را در
ادامه می خوانید« :خیلیها در دوره کرونا ب ه خاطر کرونا
یا قرنطینه از کار اخراج شدند .اگر بفهمند کسی باردار
است ،عذرش را میخواهند .باید از پدر،شوهر یا برادر
رضایتنامه دیررفتن به خانه بیاورند .اگر زنی درد
عــادت ماهانه داشــت ،جایی نیست چند دقیقه دراز
بکشد ».کاربران به این گزارش واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :این آدم ها پشت ظاهر خندان شون
بسیار خسته هستن چون برخی از ما هم با برخوردهای
نامحترمانه هنگام معرفی محصولی که باید اون کار رو
انجام بدن به دردهای اونا اضافه می کنیم!» کاربری هم
نوشت« :کاش یه سازمانی برای دفاع از حقوق کارگران
وجود داشت که کارهای مثمری می کرد نه این که فقط در
حد شعار باقی بمونه».



2.8 M views



▪انتقال جسد با موتور!

یکی از ویدئوهای دردنــاک منتشر شده مربوط به
انتقالجنازهفردمبتالبهکروناباموتورسیکلتاست.
در این ویدئو می بینیم که سه نفر روی موتورسیکلتی
قرار دارند .از جمله پیرزنی که به دلیل ابتال به کرونای
هندی جان خود را از دست داده است .گفته میشود
دو جوان موتورسوار پسر و داماد او هستند که چون
امکان تهیه آمبوالنس را نداشتند ،خود برای انتقال
جسدعزیزشانبهخارجازشهراقدامکردند.
▪تصاویری آخرالزمانی از کرونا در هند!

گولاينكالشهارا نخوريد
چندی پیش ویدئویی منتشر شد که در آن یک نفر ادعا
می کرد به کمک عده ای دیگر قرص مکمل ویتامین  Cرا
تولید کرده اند که تا  6ساعت باعث سم زدایی در بدن می
شود و با خوردن آن تا  6ساعت نیاز به استفاده از ماسک
نیست ،او برای اثبات حرف هایش هم در یک لیوان آب
مقداری بتادین می ریزد و یکی از همان قرص ها را داخل
آب قرمز رنگ می اندازد و با هم زدن آب ،رنگ قرمز از بین
می رود وآب شفاف می شود .با این حال یک شیمی دان در
خصوص این اتفاق نوشت« :بتادین در ساختار شیمیایی
اش Iodineداره .یعنی دو اتم ید کنار هم .وقتی ویتامین
 Cاضافه می شه تبدیل به دو اتم با بار منفی ید می شه
که بهش میگن  iodideو رنگش رو از دست می ده .پس
هیچ ربطی به سم زدایی و این حرف ها نداره .گول این
کاسب های جان را نخورید».

امـــروز مــی خواهیم از ویــروســی بنویسیم کــه در
هندوستان توفان مرگ به پا کرده است و در سرزمین
مهاراجه روزانــه بیش از 2600نفر را به کام مرگ
می کشاند .ویــروس جهشیافته هندی ،از دیگر
شیافتهقدرتسرایتبیشتریدارد
ویروسهایجه 
یبادیهایبهوجودآمدهازطریقتزریق
وادعاشدهآنت 
واکسنیاسیستمایمنیرویآنتاثیرندارد.بااینحال
امروز ضمن مرور چند صحنه تکان دهنده و دردناک
که در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشته به
موضوعتاثیرواکسنرویکرونایهندیپرداختهایم.

3.4 M views

آنچهجهانبایدازمابداند
مقایسه دو تصویر درباره ایران که یکی از آن ها واقعی
است و یکی دیگر آن چیزی است که فیلم های آمریکایی از
ایران به جهان نشان می دهد توسط یک برزیلی در فضای
مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .همان طور که
می بینید در یکی از این عکس ها تصویری از تهران قرار
دارد و در تصویر دیگر یک خانه کاهگلی در ناکجاآباد که
آمریکا می خواهد آن را به نام ایران به مردم جهان نشان
دهد .کاربران به این مقایسه کاربر برزیلی واکنش نشان
دادند.کاربرینوشت«:اینجاستکهقدرترسانهمعلوم
می شه بعد اون وقت یه عده دنبال این هستند که حضور
رسانه های دنیا رو به کشور ممنوع کنند ».کاربر دیگری
نوشت« :باید برای این که چهره واقعی کشورمون رو به
جهان نشون بدیم تالش رسانه ای بشه تا مردم دنیا بدونن
که ما با همه تحریم ها باز هم در حال پیشرفت هستیم».



لطفااسبباشید!
نتیجه مطالعه جدید دانشگاه فناوری سیدنی در خصوص
اسب ها و االغ ها در خبرگزاری فرانسه منتشر شد که
بازتاب زیــادی داشــت .در این مطالعه که توسط اریک
لوندگرن ،زیست شناس انجام شده آمــده است که
«اسبها و االغها با حفر گودالهای عمیق به دیگر حیوانات
و گیاهان بیابانی در تامین آب حیاتی مورد نیازشان کمک
میکنند .این گودالهای منتهی به آب به ویژه در روزهای
گرم تابستان و نیاز مبرم جانوران به آب کارساز است».
البته پیش از این در مطالعاتی که در خصوص فیل ها هم
شده محققان به این نتیجه رسیده بودند که فیل ها هم
برای تامین آب اقدام به حفر گودال های عمیق می کنند.
کاربری نوشت« :اگه برخی از ما توی زندگی مون به اندازه
االغ فایده داشته باشیم برای همنوعان مون هم برنده
ایم ».کاربری هم نوشت« :کاش اشرف مخلوقات از این
حیوونا درس بگیره».

2.1 M views

امانازجهلوخرافات
ویدئویی از یک هندی در دهلی نو که در دهان یک پیرزن
کرونایی ادرار گاو می ریزد بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .این مرد هندی که خود ماسک به صورت دارد در
دهان پیرزنی که با لوله های اکسیژن در حال تنفس بوده
و در بخش آی سی یو بستری است ،ادرار گاو می ریزد،
زیرا طبق باور آن ها این کار او را درمان میکند! کاربران
زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«آدمهاییکهبهادرارحیواناتعالقهمندهستندتنهاتوی
کشورمانیستندوجاهایدیگههممیشهاوناروپیداکرد.
توی کشور ما یه عده ادرار شتر رو دوای کرونا می دونستن
توی هند ادرار گاو!» کاربر دیگری نوشت« :امان از خرافات
که باعث می شه دست به کارهایی بزنی که جون آدم ها رو
هم به خطر میندازه».

مراحلنصب،لینکدعوتنامه،تنظیمات،نحوهکار،ساختاتاقگفتوگو،چگونگیشرکتدرگفتوگوهاو....
رعیتنواز«-کالبهاوس»اینروزهامحبوبیتفراوانیکسبکردهاست.بااینکهاینشبکهاجتماعیصوتیهنوزنیازبهدعوتنامهدارد
وبرایاندرویدهمرسماعرضهنشدهامانسخهغیررسمیاندرویدآنعرضهشدهوکاربرانبسیاریدارد.نبایدازاینواقعیتچشمپوشی
کردکههماکنونکالبهاوسفضایخوبیبرایگفتوگومهیاکردهکهپیشازایننبودشبسیارمحسوسبود.بعدازتوجهکاربرانبه
این نرم افزار جدید ،تلگرام هم قابلیت گفتوگوی صوتی گروهی را برای رقابت با «کالبهاوس» معرفی کرد .توئیتر هم ویژگی جدید
 Spacesرا با همین هدف ارائه کرد و حاال هم که نوبت به الیو صوتی اینستاگرام رسیده تا از کالبهاوس «الهام» بگیرد .با این حال امروز
میخواهیمچندنکتهکلیدیبرایکارباکالبهاوسرابرایتانبنویسیمکهشماهمبتوانیدبهترازاینشبکهاجتماعیاستفادهکنید.
کالب هاوس ( )Clubhouseچیست؟

کالب هاوس یک شبکه اجتماعی جدید است که امکان مکالمه
صوتی را برای کاربران فراهم کرده است که این افراد میتوانند
دوستان ،افراد سلبریتی یا افراد غریبه باشند .شما میتوانید
با وارد شدن در مکالمهای صوتی از نظرات و دیدگاه های
دیگر افراد بهره ببرید و در این گفت وگوها به عنوان میزبان یا
فقط به عنوان شنونده حضور پیدا کنید .در شبکه اجتماعی
کالب هاوس میتوانید از گفت وگوهای عمومی یا خصوصی
استفاده کنید و یکی از مهمترین ویژگیهای برنامه کالب
هاوس این است که مکالمات کاربران ذخیره نمیشود و در
نتیجه کاربران گفت وگو را ترک نمیکنند .هم اکنون کالب
هاوس فقط نسخه  IOSدارد اما نسخه غیر رسمی اندروید آن
هم در استورهای اندروید وجود دارد.
کالبهاوسچگونهکارمیکند؟

اکــنــون عضویت در برنامه کــاب ه ــاوس فقط بــا دع ــوت نامه
کالب هاوس کاربران دیگر امکان پذیر است و دو راه برای دعوت
شدن به کالب هاوس وجود دارد :زمانی که یک فرد عضو کالب
هاوس میشود به آن کاربر تعداد محدودی دعوت نامه هدیه داده
می شود که میتواند با شماره تلفن خــودش دعــوت نامهاش را
برای دوستانش ارسال کند .البته اگر  IOSدارید و از طریق App
 Storeکالبهاوسرادانلودونامکاربریخودرارزروکنیدمیتوانید
بدوندعوتنامههمواردکالبهاوسشوید.
آیا گفت و گوها در کالب هاوس ذخیره می شود؟

بــرخــی از ادیــــان در هــنــد اجــســاد کــرونــایــی را
مــی سوزانند  .در روزهـــای گذشته تصاویری از
سوزاندن اجساد در پارکها ،پارکینگها و زمینهای
خالی دهلی منتشر شد که برخی به علت تعداد
باالی فوتیها به آن ها تصاویر آخرالزمانی گفتند.
گفته میشود که مقامات حتی درختان پارکهای
شهر را قطع میکنند تا برای مراسم سوزاندن جسد
استفاده کنند .از بستگان جان باختگان هم خواسته
شده تا برای تشریفات سوزاندن جنازهها به دولت
کمککنند.
▪تاثیر واکسن بر کرونای هندی

2.4 M views

آن چه ابید از کالب هاوس بدانید

در میان خبرهای تلخ از کرونای هندی ،شایعاتی هم
درخصوصاینویروسدرشبکههایاجتماعیدست
به دست شد از جمله بی تاثیر بودن واکسن بر کرونای
هندی.دلیلاینشایعههماینبودکهگفتهشدهچند
نفر از جان باخته های کرونای هندی چند روز قبل از
ابتال و مرگ شان واکسن کرونا تزریق کرده بودند.
با این حال یافته های جدید نشان می دهد بسیاری
از واکسن های موجود در برابر کرونای هندی هم
مصونیت ایجاد می کند اما دویچه وله در گزارشی در
خصوصفوتافرادیکهواکسنکرونازدهبودندچند
دلیل را مطرح می کند و یکی از این دالیل این است که
به احتمال زیاد این افراد هر دو دوز واکسن را دریافت
نکردهاندودرزمانتزریقواکسنآلودهبودهاند.البته
از این نکته هم نباید غافل شد که درصد ایمنی این
واکسن ها در بهترین حالت حدود  90درصد بوده و
بایدبعدازتزریقواکسنهمپروتکلهارارعایتکرد.

در این نرم افزار گفت وگوها به شکل زنده پخش میشود و پس
از اتمام ،مدیر با بستن صفحه به گفت وگو پایان میدهد و به این
ترتیبهیچچیزیتوسطکالبهاوسضبطنمیشودومدیراناین
نرمافزاراعالمکردهاندکهباکسانیکهاینقانونرارعایتنکنندبه
شدت برخورد می کنند تا جایی که از حضور آن ها در کالب هاوس
جلوگیری شود.
قوانین و مقررات اپلیکیشن کالب هاوس چیست؟

یکیازقوانینکالبهاوسایناستکهاگرفردیخرابکارشناخته
شود ،تمام امکانات و حساب کاربری از او گرفته و فردی که او را
دعوت کرده است هم جریمه میشود .از نظر امنیت هم نباید
نگران بود زیرا کالب هاوس از شما فقط دسترسی به میکروفون را
میخواهد و هیچ دسترسی به اطالعات گوشی شما ندارد.
کالب هاوس چقدر اینترنت مصرف می کند؟

مقدار مصرف اینترنت در کالب هاوس بر اساس سرعت شبکه
مشخص میشود ولی به طور میانگین مقدار مصرفی آن در هر
ساعت حدود  100تا  120مگابایت است که به نظر می رسد این
مقدار بسیار منصفانه باشد.
روش ساخت اکانت کالب هاوس

پس از دریافت کد دعوت کالب هاوس و نصب اپلیکیشن روی
گوشی خود ،شما باید مراحل نصب را به ترتیب انجام دهید .بعد
از وارد کردن شماره ای که از دوستان تان خواسته اید برایش
دعوت نامه ارسال کنند ،کد ورود شما برای تان ارسال می شود
و بعد شما باید نام کاربری و بیوگرافی خود را انتخاب کنید و
بنویسید .این نکته را بدانید که فقط یک بار می توانید بیوگرافی
خود را تغییر دهید بعد از آن برای تغییر باید به مدیران کالب
هاوس ایمیل بفرستید .اکنون شما ثبت نام در کالب هاوس را
انجام دادهاید .حاال صفحهای برای شما باز میشود که شامل
رومهاست .شما می توانید در این مرحله برای خود یک اتاق
اختصاصی بسازید و دیگران را برای شنیدن صحبت هایتان
دربــاره موضوعات مختلف دعوت کنید یا میتوانید در دیگر
اتاق ها شرکت کنید.

فضای کالب هاوس ،امکانات و نحوه کار کالب هاوس

برای آشنایی با فضای کالب هاوس باید به شما این نکته را بگوییم
کهفضایاینشبکهاجتماعیدر IOSواندرویدکمیباهممتفاوت
است .به هر حال ما امروز به دلیل کمبود فضا خیلی مختصر درباره
آن ها نوشته ایم .در هنگام ورود به کالب هاوس نام اتاق های گفت
و گو را می بینیم که این اتاق ها بر اساس افرادی که دنبال کرده ایم
بــرای ما نمایش داده می شــود .در نــوار وظیفه بــاالی صفحه هم
امکاناتی از قبیل جست و جــو ،اسامی دوســتــان ،رویــدادهــای
پیش رو  ،اعالن ها ،پروفایل و محلی برای ارسال دعوت نامه وجود
داردالبتههمانطورکهگفتیماینبخشدراندرویدو IOSباهمکمی
متفاوتاست.دربخشپایینیهمگزینه StartaRoomکهیکآیکن
سبزرنگاست،قراردارد.
چطوروارد اتاقهایگفتوگوشویم؟

همان طور که گفتیم شما به محض این که وارد کالب هاوس
شوید می توانید اتاق ها را ببینید و اطالعاتی مانند نام اتاق،
تعداد اعضای گروه و  ...را دریافت کنید و در صورت عالقه فقط
کافی است روی نام اتاق کلیک کنید تا صحبت های داخل اتاق
را بشنوید و در صورتی که خوشتان نیامد می توانید از آن خارج و
وارد اتاق دیگری شوید.
چگونهدرکالبهاوسحرفبزنیم؟

زمانی که به یک اتاق گفت و گو وارد میشوید ،دکمههایی برای
شما نمایش داده میشود که ارتباط شما با افراد از طریق آنها
صورت میگیرد .برای حرف زدن کافی است عالمت دست را که
در پایین صفحه قرار دارد ،لمس کنید تا درخواستی برای مدیر
فرستاده شود .اگر مدیر اتاق درخواست شما را قبول کرده باشد،
به جای آیکن دست ،آیکن میکروفون برای شما ظاهر می شود
که میتوانید برای صحبت کردن از آن استفاده کنید .در غیر این
صورت باید منتظر تایید مدیران اتاق باشید .بعد از این کار شما
وارد بخشی می شود که کنار نام افراد یک میکروفون قرار دارد.
چگونه اتاق گفت و گو ایجاد کنیم؟

برای ساخت اتاق باید روی گزینه  Start a Roomکلیک کنید.
در نسخه های اندروید شما نمی توانید نوع اتاق را مشخص کنید
ولی در نسخه  IOSشما می توانید سه حالت عمومی ،فقط برای
دوستان و افرادی که شما دعوت می کنید انتخاب کنید .برای
عوض کردن نام اتاق روی گزینه  Add a Topicکلیک کنید و
بعد از انتخاب اسم روی گزینه  Set Topicبزنید .در آخر گزینه
 Let›s Goرا انتخاب کنید تا روم شما ساخته شود .اگر شما گزینه
 closedرا انتخاب کرده باشید ،برای کسانی که دعوت کردید،
نوتیفیکیشن ارسال میشود و متوجه دعوت شما خواهند شد.
شما بعد از ساخت اتاق می توانید به افــرادی که دوست داشته
باشید اختیار مدیریت را بدهید و آن ها هم می توانند در خصوص
اجازه دسترسی به دیگران برای گفت و گو به شما کمک کنند.
عالمت فشفشه کنار پروفایل برخی چیست؟

حتما در مشاهده پروفایل افراد در اتاق های گفت و گو دیده اید که
برخی تصویر یک فشفشه هم در کنار پروفایل شان قرار دارد دلیل
آن هم این است که کالب هاوس با این ایموجی نشان می دهد که
فرد به عنوان تازه وارد است و در هفت روز ابتدایی عضو شدن در
کالب هاوس این ایموجی به همراه افراد است.
ریپورت و بالک کردن

برای ریپورت و بالک کردن باید روی نام فردی که می خواهید
او را ریپورت یا بالک کنید کلیک کنید بعد روی عالمت سه نقطه
ضربه بزنید و گزینه بالک یا ریپورت را انتخاب کنید .به یاد داشته
باشید در صورتی که تعداد ریپورت های فردی زیاد شود نه تنها او
که کسی هم که او را دعوت کرده از کالب هاوس اخراج می شود.

