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آخرینورژنحماقتوکودک آزاریبرای سرگرمی!


پیشهناد ایالن ماسک
پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبود



ومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

اتصال توجیهات
به قطعی برق!

هرچنددرشبکههایاجتماعیدلیلخاموشیهایاخیرمواردیماننداستخراجبیتکوین،صادراتبرق،معاهدهاقلیمی
پاریسو...ذکرشدهاماسخنگویشرکتهای برقوگازدرگفت وگوباخبرنگارمانکاتیرادراینبارهارائهکردند
3.9 M views

آخرینورژنحماقت!
تصویری از کاکتوسی در باغ گیاه شناسی شهر آستین
در تگزاس آمریکا در شبکه های اجتماعی منتشر شد که
مشخص است برخی روی برگ های آن یادگاری نوشته اند
و بازتاب زیادی پیدا کرد .کاربران زیادی از این حرکت
وندالیسم گونه برخی متعجب بودند و از آن به عنوان
آخرین ورژن حماقت یاد کردند .کاربری در این خصوص
نوشت« :احمقها اسم خودشون رو همهجا دوست دارند
ثبت کنند که حماقتشون جاودانه بشه ».کاربر دیگری
نوشت« :واقعا این کار رو درک نمی کنم و نمی فهمم چرا
بعضی ها می خوان اسم شون رو به عنوان یک تخریبگر
ثبت کنند تا دیگران هم اونا رو بشناسن!» کاربری هم
نوشت« :اگه یک کلمه فارسی روی برگاش پیدا می شد
االن همه فضای مجازی پر بود ولی چون مال آمریکاست
بعضیا دلشون نمی خواد بازنشر شه».



3.1 M views

کالسیبهوسعتدنیا!
تصویری از یک خانم در حال درس دادن به یک کودک کار
که پای بساطش نشسته در شبکه های اجتماعی دست
به دست شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت.
کاربری که این تصویر را منتشر کرده است در شرح این
تصویر نوشت« :هر چند وقت یک بار شب ها میاد این جا
می شینه و با این دختر کوچولوی دستفروش درس کار
می کنه .از این زیباتر هم داریم؟» کاربری نوشت« :دیدن
همین تصاویره که امید رو در رگ های آدم جاری می کنه
و باعث می شه به بهتر شدن این سرزمین امید بیشتری
داشت ».کاربر دیگری نوشت« :هرچند این روزها از کادر
درمان زیاد گفته می شه اما کادر آموزشی کشورمون هم
نشون دادن که توی مواقع سخت حواسشون به دانش
آموزاشون که امیدهای آینده این کشورن ،هست».



2.8 M views

ادعایفامیلبازیمعاونوزیر!

3.4 M views

صحبت های عضو هیئت رئیسه مجلس در یک برنامه زنده
تلویزیون درباره پسرخاله و پسر معاون یکی از وزیران
،جنجال جدیدی در شبکه های اجتماعی به راه انداخت.
امیرآبادی فراهانی می گوید« :وقتی پسر خاله و پسر
معاون وزیر وارد کننده گوشت کشور هستند ،نمیتوانند
پاسخگوی انتقادات مردم باشند!» او در این برنامه ادعا
کرده است که گوشت با ارز  ۴۲۰۰تومانی باید کیلویی
 ۳۸هزار تومان باشد ،اما چون پسرخاله و پسر وزیر و
معاون وزیر صمت واردکننده گوشت کشورند ،نمیتوانند
انتقادهای مردم را پاسخ دهند .کاربران به این صحبت ها
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :تا وقتی شفافیت
وجود نداشته باشه که واردات دست کیه و به چه قدرتی
وصله از این جور تعارض منافع تا دلت بخواد خواهیم
داشت ».کاربر دیگری نوشت« :واقعا اگه این اتفاقات داره
تویردههایباالمیفتهکهبایدبهقوهقضاییهگزارشبدن
تا جلوش گرفته شه».

شاید شما هم با دیدن این نوشته و خواندن ماجرای پشت
آن اشک از چشمان تان جاری شود .در روز گذشته تصویر
نوشته ای که می بینید در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد .ماجرا از این قرار بوده که همراه مریض از
پزشک معالج پدرش راضی بوده و به علت فقر مالی به جای
هدیه ،ماشین پزشک معالج پدرش را شسته و با نوشتن
نامه ای پر از غلط های امالیی از پزشک پدرش تشکر کرده
است .کاربران زیادی این هدیه را با ارزش ترین هدیه
بیان کردند .کاربری نوشت« :درست ترین غلط های امالیی
که تا حاال دیدم همین هایی بود که توش محبت ،قدردانی
و  ...موج می زد ».کاربر دیگری نوشت« :دست اون دکتر
درد نکنه که اون قدر خوب بوده که یکی به خاطر قدردانی
ازش حاضر شده این جوری تشکر کنه».





2.4 M views

ارزشمندترینشکلقدردانی

2.1 M views

کودک آزاری برای سرگرمی!

رفتارغیرانسانیرانندهبایکسگ!

از چند روز پیش ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر
شد که از کودکآزاری در یکی از روستاهای شهرستان
عجبشیر در آذربایجان شرقی حکایت داشت .در این
فیلم کودک شیرخواری به چشم میخورد که زنجیر بزرگی
به دور گردنش گره زده شده و پدرش در داخل خانه او را
به این طرف و آن طرف میکشد و در این میان افرادی که
در خانه حضور دارندبهرغم شنیدننالههایکودک،بهاین
ماجرا میخندند .البته در نهایت انتشار این فیلم ،موجب
دستگیری پدر کودک آزار شد و او مدعی شده که هدفش
از این کار آسیب رساندن به کودکش نبوده بلکه قصد
سرگرم کردن او را داشته است .کاربران زیادی به این
ادعا واکنش نشان دادند و از مراجع قضایی تقاضا داشتند
برای این که این کودک از آسیب های دیگر مصون باشد
از در اختیار قراردادن کودک به این پدر بی رحم و کودک
آزار جلوگیری شود.

ویدئویی از رفتار غیر انسانی با یک سگ در فضای مجازی
منتشر شد که ادعا شده متعلق به ایران است در حالی که
با کمی دقت می توان فهمید این ویدئو متعلق به ایران
نیست .به هرحال در این ویدئو که متعلق به قزاقستان
است ،مرد حیوان آزاری با بستن سگ به عقب خودروی
خود ،این حیوان را در وسط خیابان می کشید که ویدئوی
آن بازتاب پیدا کرد .این ویدئو که توسط یکی از رانندگان
و با دوربین تلفن همراه ضبط شده است ،این راننده را
در حال عبور از یک خیابان نشان میدهد .در این ویدئو
در حالی که این راننده  ،سگ را با طناب به عقب خودروی
خود بسته و این حیوان را روی کف خیابان میکشد دیده
میشود .گفته شده این راننده توسط پلیس قزاقستان
دستگیر شده است .کاربری نوشت« :حاال درسته ایران
نیست ولی حیوان آزاری همه جای دنیا بده چه ایران چه
هرجای دیگه».

طبق روال هر هفته هفت مقاله ،کلمه ،پست و
هشتگ پربازدید و پرکاربرد را در شبکه های
اجتماعی و فضای مجازی با هم مرور می کنیم.
▪  7واژه فارسی پر جست وجو در گوگل
یکی از پر جست و جو ترین کلمات این هفته
پخش زنده شبکه سه بود که به نظر می رسد به
دلیل برگزاری شهرآورد تهران بین استقالل و
پرسپولیس در عصر  15دی باشد .بعد از دربی،
قطعی بــرق پرجست وجــو ترین کلمه بــود که
دربــاره آن در گــزارش امــروز صفحه نوشته ایم.
درخشش مهدی طارمی در تیم فوتبال پورتو
هم نام این بازیکن فوتبال را در لیست قرار داده.
آخرین خودروی تولیدی ایران خودرو که تارا نام
دارد و نتایج قرعه کشی پیش فروش آن منتشر
شد در این لیست قرار دارد .در این میان بسیاری
به دنبال تاریخ واریزی یارانه دی ماه بودند .فراز
و فرودهای بــورس در روزهــای اخیر هم باعث
شد وضعیت بورس امروز پرجست و جو باشد.
در پایان هم نام فائزه هاشمی دیده می شود که
گفته بود دوست داشته ترامپ رئیس جمهور
آمریکا شود.
▪ 7مقاله پر بازدید از ویکی پدیا
بیشترین مقاله هایی که این هفته در لیست
پربازدیدهای ویکی پدیا قرار داشتند مربوط
به شهرآورد تهران است که می توان به مقاله
های «رکوردهای شهرآورد تهران» و «شهرآورد
تهران» اشاره کرد .البته مقاله ای درباره مهدی
قائدی هم پر بازدید شد که دلیل اش می تواند
گل دقیقه  93این بازیکن به پرسپولیس باشد.
حضور خــداداد عزیزی در برنامه فوتبال برتر
و صحبت هایش دربـــاره میزبانی آسیا باعث
شد مقاله مربوط به این بازیکن سابق فوتبال
هم پربازدید شود .بعد از مقاله های فوتبالی
،سریال های جدید شبکه خانگی هم در این
لیست قرار دارند که می توان به سریال نمایش
خانگی ملکه گدایان و سریال قورباغه اشاره
کرد .پیشنهاد ایالن ماسک بعد از تغییر مقررات
حریم خصوصی واتــس اپ هم باعث شده نام
ثروتمندترین فرد جهان در این لیست قرار
بگیرد .ایالن ماسک پیشنهاد داده مردم از این
به بعد به جای واتس اپ از پیام رسان سیگنال
استفاده کنند.
▪ 7هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

در صدر هشتگ های داغ این هفته  2هشتگ
درباره اتفاقات و حواشی پرسپولیس با عنوان
«اخراج رسول پناه» و «یحیی تنها نیست» قرار
دارد و کاربران با این هشتگ ها از سرمربی تیم
پرسپولیس حمایت کرده اند .بعد از این هشتگ
ها ،هشتگ «بــرق»« ،مــازوت» و «آلودگی هوا»
قرار دارد که به مازوت سوزی نیروگاه های برق،
خاموشی های اخیر و  ...اشــاره دارد .کرونای
انگلیسی و واکسن خارجی را هم باید به این
لیست اضافه کنیم.

رعیتنواز-درروزهایاخیردرتهرانوچندشهربزرگدیگرازجملهمشهد،اصفهان،تبریز،گیالن،کرج،اراک،خوزستان،سمنان،قم،
اردبیل قطعی برق داشته ایم .معموال اوج مصرف برق در تابستان و زمانی که کولرها روشن می شود شکل می گیرد و احتمال خاموشی در
تابستان ،سال های زیادی است که در کشورمان به دلیل باالرفتن مصرف وجود دارد ولی از هر که درباره آخرین دورانی که برق در زمستان
قطعشدهبپرسی،چیزیبهیادندارد.اینروزهاکهبهدلیلکرونا،مدارسودانشگاههاتعطیلشدهاند،اداراتباحداقلنیرودرحالکارند
و از ساعت 21تا 4صبح هم به دلیل محدودیت های ترافیکی کرونا ،مغازه ها تعطیل هستند خاموشی ها معمایی شده که هر کس برای آن
دلیلی می نویسد .کاربران شبکه های اجتماعی برای قطع شدن برق ،متهمانی را معرفی کرده اند که در میان آن ها از ماینرهای استخراج
بیتکوینوصادراتبرقگرفتهتاتاثیرمعاهدهاقلیمیپاریسوصرفهجویینکردندرمصرفگازوبرقدیدهمیشوند.متهمانیکهباید
دیدهرکدامشانچهمیزانتاثیردراینبارهدارند.امروزدراینپروندهبهتاثیرمتهمانقطعیبرقبرمصرفباالیاینروزهاپرداختهایمو
درگفتوگوباسخنگویشرکتبرقورئیسکمیسیونانرژیاتاقبازرگانیبهچراییاینقطعیهاپاسخدادهایم.

ماینرهاوطمعاستخراجبیتکوین
بعد از این که اعالم شد یک مزرعه استخراج بیت کوین چینی ها
در رفسنجان با مجوز رسمی در حال کار است و  175مگاوات برق
مصرفمیکند،یکیازاصلیترینمتهمانکهانگشتاتهامکاربران
شبکه های اجتماعی به سمت آن نشانه رفت استخراج بیت کوین در
کشور بود .شاید در نگاه اول به قیمت باالی بیت کوین که حاال به40
هزاردالررسیدهیعنیحدودیکمیلیاردتوماناینفرضیهباتوجهبه
ارزانیانرژیدرکشورمانمحتملبهنظربرسداماایندرحالیاست
که به گفته مهندس صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
ایرانیماینرهادرکشورمانحداکثرهزارمگاواتبرقمصرفمیکنند
که سهم بزرگی در کل مصرف ندارد .البته به گفته رجبی مشهدی تا
کنونبا 1600مرکزماینینگغیرمجازبرخوردشدهوضمنتعطیلی
این مراکز  ،افراد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند ،مصرف
مراکز مجاز نیز حدود  200مگاوات بوده که مانند مراکز تجاری و
صنعتیبامحدودیتروبهروشدهاند.طبقگفتهرجبیمشهدیدرماه
هایآبان،آذرودیامسالنسبتبهسالگذشته 15درصددرصنایع
بزرگ کشور 5 ،درصد مصارف خانگی و یک درصد در دیگر بخش
ها افزایش مصرف داشته ایم.این آمار این احتمال را تقویت می کند
که بخش بزرگی از  15درصد افزایش مصرف برق در صنایع ،صرف
استخراجبیتکوینبهصورتغیرمجازشدهباشد.

صادرات برق
صادرات برق یکی دیگر از متهمان خاموشی هاست .این موضوع،
زمانی در شبکه های اجتماعی مطرح شد که وزیر نیرو گفته بود دو
قرارداد صادرات برق و گاز از ایران به عراق داریم و وزیر صمت هم از
تهاتربرقدرمقابلوارداتبرنجازپاکستانخبردادهبود.البتهنگاهی
به میزان صادرات برق کشورمان به دیگر کشورها نشان می دهد که
میزانصادراتبرقنسبتبهسالهایقبل 38درصدافزایشداشته
با این حال این صادرات بین  1800تا  2000مگاوات بوده است.
سخنگوی شرکت برق در این باره هم گفت که این میزان صادرات
نسبتبهمیزانمصرفکشورمقدارقابلتوجهینیست.

حملهسایبری
از دیگر احتماالتی که بعد از قطعی های برق مطرح شد ،بحث حمله
سایبری بود .برای این موضوع هم به سراغ میثم جعفرزاده مدیرکل
دفترپدافندغیرعاملوزارتنیرورفتیم.اودرپاسخبهمادربارهاحتمال
حملهسایبریایناتفاقرادراینفصلکهسیستمدرزیراوجبارنیست
،غیرمنطقیخواندواحتمالحملهسایبریراتکذیبکرد.

مصرف باال در زمان محدودیت های کرونایی !
یکی از مهم ترین ابهاماتی که در ایــن روزهــا وجــود دارد ایــن که
چطورممکن است در زمانی که به دلیل محدودیت های کرونایی
دانشگاه ها و مدارس تعطیل اند ،ادارات با حداقل نیرو کار می کنند
و محدودیت های کرونایی باعث شده بعد از ساعت  21مغازه ها و
پاساژها در کشور تعطیل باشند ،بازهم مصرف برق افزایش داشته
باشد .سخنگوی شرکت برق در این باره هم به خبرنگار ما گفت« :در
ادارات ،سازمان ها ،دانشگاه ها یا مدارس که تعطیل اند یا با تعداد
نیرویکمتریمشغولبهکارهستند،بهعلتوجودسیستمگرمایش
مرکزی تمام سیستم ها روشن و در حال کارند و به همین دلیل می
توان گفت در این بخش تغییری از نظر استفاده از برق و گاز صورت
نگرفته ».البته او در خصوص پاساژها و مغازه هایی که بعد از ساعت
 21بسته اند و باعث کاهش
مصرفمیشوندپاسخینداد
وآمارکلیمصرفدرروزهای
اخیرراارائهداد.

معاهدهاقلیمیپاریس
یکیدیگرازفرضیههاییکهگفتهمیشودکشورمانراباکمبودبرق
مواجهکردهامضایتعهدنامهاقلیمیپاریساست.البتهاینتعهدنامه
که در مجلس دوره دهم به تصویب رسیده بود در شورای نگهبان
ایراداتیبهآنواردشدکههنوزمجلسیازدهمبهآنورودنکردهاست
با این حال چندی پیش یک کارشناس با حضور در یک برنامه زنده
تلویزیونی علت اصلی خاموشی ها را ننگ نامه پاریس دانسته و گفته
که؛ کشورهای استعماری مانع استفاده کشورهای جهان سومی از
مسیرها و روش هایی می شوند که خودشان به پیشرفت رسیده اند.
اما معاهده پاریس چه تاثیری بر برق کشور خواهد داشت .معاهده
پاریس درباره کاستن از انتشار گازهای گلخانهای است که از سال
 ۲۰۲۰شروعشدهودرآنکشورهایعضومتعهدبهکاهشگازهای
گلخانه ای هستند .به همین دلیل ادعا شده این معاهده باعث شده
نیروگاههایمابهروزرسانینشوند.البتهوزیرنیرو بهصراحتاعالم
کردهساالنهدوهزارو 500مگاواتبهظرفیتکشورافزودهمیشود
وپیمانپاریسمانعرشدنیروگاههایکشورنشدهاست.

کمبودگازنیروگاهها
تا این جای کار از گمانه هایی که در شبکه های اجتماعی در
خصوص قطعی برق زده شد ،نوشتیم اما سخنگوی شرکت برق
دلیل تمام قطعی های برق را تزریق نشدن گاز توسط شرکت
ملی گاز به نیروگاه ها بیان می کند .رجبی مشهدی می گوید:
«نیروگاه های ما در صورت تزریق گاز تا  20هزار مگاوات بیش
از نیاز کنونی هم می توانند برق تولید کنند ».برای پیگیری این
موضوع به سراغ محمد عسگری سخنگوی شرکت ملی گاز رفتیم.
عسگری در این خصوص به خبرنگار ما گفت« :از ابتدای سال تا
کنون به نیروگاه ها  56میلیون متر مکعب گاز تحویل داده ایم که
نسبت به سال گذشته  3میلیارد متر مکعب افزایش داشته است
و این میزان از مقدار تعهد شرکت گاز بیشتر هم بوده است».
عسگری همچنین از  615میلیون متر مکعب مصرف خانگی
گاز کشور گفت که نسبت به ماه پیش  30درصد افزایش داشته
است .سال گذشته نیز در این ماه کشور  570میلیون متر مکعب
گاز مصرف می کرده است.

ظرفیتنیروگاههایکشور
رجبی مشهدی در خصوص ظرفیت برق تولیدی کشور هم افزود:
«هماینکظرفیتتولیدبرقکشور 58هزارمگاواتاستکه 20هزار
مگاوات آن برای تعمیرات ،اورهال و همچنین ِ
نبود نیاز از مدار خارج
شده اند که می توان آن ها را وارد مدار کرد ».او اوج مصرف این روزها
درکشوررا 38هزارمگاواتبیانکردکهاینرقمدرتابستانبهبیشاز
 55هزارمگاواتهممیرسد.سخنگویشرکتبرقدرپایانباتوجه
بهتمهیداتاندیشیدهشده،اعالمکردکهبهاحتمالزیاددیگرقطعی
برقنخواهیمداشت.

آخرش چرا برق قطع شد؟
در پایان با توجه به آن چه نوشتیم و توضیحاتی که مسئوالن درباره
برخیازفرضیههادادند،باالخرهمشخصنشدکهدلیلاصلیقطعی
برق چه بوده است .هرچند ممکن است مجموعه ای از عوامل دراین
باره وجود داشته باشد اما شرکت توانیر از کمبود گاز می گوید .البته
بهجزفرضیهحملهسایبریبقیهفرضیههاازماینرهاگرفتهتاصادرات
،نقشیدرکاهشانرژیدرکشوردارندامابهنظرمیرسدناهماهنگی
میانشرکتبرقوشرکتگازمهمتریندلیلقطعیهایاخیرباشد
کهامیدواریمهرچهسریع تراینمشکلحلشودچراکهاینتوجیهات
برایمردمبرقنمیشود.

