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تصاویر پربازدید فضای مجازی

نسخه عقیمسازیگوشیوفنکمرگازی بهعبدولی!




2.1 M views

آموزش عقیم سازی گوشی!
تازهترین اتفاق نمکین این روزها طرح عقیم سازی گوشی
های هوشمند بود که ویدئوی آن در شبکه های اجتماعی
بازتاب زیادی داشت .روح ا ...مومن نسب که پیش از
این هم صحبت هایش درباره باردار شدن دختر ۱۲ساله
بهواسطه دو گیگ اینترنت رایگان حسابی در شبکههای
اجتماعی خبرساز شده بود ،این بار از عقیم سازی گوشی
های هوشمند می گوید .او در این باره توضیح می دهد که
برای عقیم سازی گوشی باید هر بخشی را که نمی خواهید
از آن استفاده کنید از مدار خارج کنید .مثال در صورتی
که نمی خواهید از دوربین استفاده کنید ،سیم دوربین
آن را قطع کنید و  . ...کاربران به این ویدئو واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :اگه قرار باشه از امکانات گوشی
استفاده نکنیم چرا گوشی هوشمند بخریم؟» کاربری هم
نوشت« :فکر کنم داره شوخی می کنه ،باورم نمیشه این
صحبتا واقعی باشه».



2.9 M views

واکنش پلیس به ویدئوی درگیری
در روزهــای گذشته ،ویدئویی از درگیری یک راکب
موتورسیکلت با پلیس راهور در شبکه های اجتماعی
منتشر شده بود که بازتاب زیادی داشت .اما روز گذشته
پلیس درباره این ویدئو واکنش نشان داد .سرهنگ عین
ا ...جهانی معاونت اجتماعی پلیس راهور در واکنش به این
ویدئو گفته« :منتشر کننده کلیپ بدون اعالم واقعیت و
به قصد تخریب و زیر سوال بردن مأموران ،فقط صحنهای
را که مأموران اقدام به دستگیری فرد مذکور کرده اند،
منتشر کرده است .همچنین در صحنههایی که قسمت
هایی از آن از طریق دوربینهای سازمان ترافیک ضبط
شده است ،اشخاص با توسل به زور و درگیری قصد به
دست آوردن موتورسیکلت خود را داشتهاند که مأمور
انتظامی در راستای وظایف محول شده و تا زمانی که موفق
به پیاده کردن آن ها نشده با اسپری کردن افشانه به
سمت آنان باعث شده که مأموران راهور بتوانند فرد
مذکور را به پایین منتقل کنند ،در حالی که در فیلم
منتشر شده این قسمت برش خورده است».کاربری
نوشت « :به نظرم در این شرایط  ،هم پلیس و هم مردم
باید خویشتندار باشن» .



2.4 M views

سونامی کرونای دانش آموزان در اصفهان
خبر ابتالی  163دانش آموز و  48معلم به کرونا در
اصفهان طی دو هفته اخیر بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان
اصفهان در نشست خبری روز گذشته ادعا کرده در دو
هفته گذشته  48معلم مبتال شده اند و  183معلم دارای
اعضای خانواده هم مبتال بودند؛  163دانش آموز مبتال
شده اند و خانواده دو هزار و  863دانش آموز درگیر
کرونا هستند .کاربران به این ادعای بهروز کلیدری
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این همه اصرار به
حضوری برگزار کردن مدرسه ها عواقبش همین میشه
که آمار مبتالها به این شکل باال میره ».کاربر دیگری
نوشت« :این ممکنه به مدرسه ربط نداشته باشه ولی
حضور دانش آموزان ناقل در مدرسه می تونه خطرات
زیادی داشته باشه ».کاربری هم نوشت« :بهتره خانواده
ها بچه هاشون رو اگه بیماری زمینه ای یا عالیم خفیف
کرونا دارن به مدرسه نفرستن حتی اگه توی خانواده ای
یک کرونایی هست و بقیه عالیم ندارن ،بچه رو مدرسه
نفرستین».



3.1 M views

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

اینهفتهطبقروالهرهفتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدیدوپرکاربردرادرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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تلفن همراه
 800ساله

یهشیءباستانی800سالهایکه
بسیارشبیهگوشیهایامروزیاستو
دریکیازکاوشهایباستانیدراروپا
کشفشده!

راکون در سعادت آباد

تواینستاآگهی
کردهکهراکون
سهماههتوی
سعادتآباد
گمشده،
راکونیکه
محلزندگیش
آمریکای
شمالیهتوی
سعادتآبادچه
میکنه؟
اثرهنری
پیکاسو

2.8 M views

فن کمر گازی به سعید عبدولی!
سعید عبدولی یکی از قهرمانان کشتی کشورمان
روز گذشته ویدئویی در صفحه شخصی اش منتشر
کرد که در آن می گوید ،گاز خانه من را قطع کرده اند!
صبح از خواب بیدار شدم که صبحانه بخورم ،دیدم
گاز قطع شده و مامور اداره گاز اقدام به پلمب فلکه
گاز کرده است .این ویدئوی سعید عبدولی کشتی
گیر اندیمشکی خیلی زود پربازدید شد و کاربران به
آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :آقا سعید
به جای گرفتن این ویدئو قبض گاز رو پرداخت می
کردی ،مامور قطع گاز از کجا بدونه این خونه ای که
داره گازش رو قطع می کنه متعلق به کیه!» کاربر
دیگری نوشت« :از مسئوالن گاز اندیمشک می خوایم
گاز آقا سعید رو وصل کنن چون اعصاب معصاب نداره
ها!» کاربری هم نوشت« :مگه قرار نبود آب و برق و
گاز مردم قطع نشه؟!»

اشتباه نکنین
این نقاشی
کوکب پنج
ساله از
برازجان
نیست ،این یه
اثر هنری از
پیکاسویه که یه
عده میلیاردها
تومن بهش
پول میدن
ماسکبوگیر

محققان
موفقبه
ساخت یک
ماسک
 N95
شدنکههمراه
بانابودی
ویرو 
سهاو
باکتریها،بوی
بددهانروهم
ازبینمیبره

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

نویدافکاری:اینفردکهبراساساطالعاتمنتشرشده
توسطقوهقضاییهبهجرمقتلدربازداشتبودهروز6.26
بهدرخواستاولیایدمقصاصشد.
آیت ا ...یوسف صانعی :این مرجع تقلید که به دلیل
شکستگی استخوان لگن در بیمارستان بستری شده
بود،متاسفانهدرحیندیالیزدر 22شهریورازدنیارفت.
مختارنامه:بازپخشسریالمختارنامهکهامسالازشبکه
های آی فیلم و تماشا انجام می شود ،مثل همیشه مورد
استقبالقرارگرفتهاست.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا :انتخابات آمریکا
 13آبان برگزار می شود یعنی کمتر از  50روز ،هرچه به
این رویداد نزدیک تر می شویم ،مردم درباره آن جست
وجویبیشتریدارند.
حبس تعزیری :این واژه بعد از محکومیت طبری به31
سال حبس تعزیری پر بازدید شد .این نوع حبس برای
جرایمی در نظر گرفته میشوند که ریشه شرعی دارند
اما مجازاتمعینیدرشرع برایآنهاتعییننشدهاست.
حبس تعزیری بر خالف حبس تعلیقی اجــرا می شود
و نوعی تأدیب بهشمار میآید که طبق ماده  ۱۶قانون
مجازاتاسالمیبهنظرحاکمواگذارشدهاست.
شارلی ابدو :بعد از اقدام اهانت آمیز مجله فرانسوی
«شارلی ابدو» و انتشار مجدد کاریکاتور موهن پیامبر
اعظم(ص) در هفته های اخیر بسیاری این اقدام مجله
فرانسویرامحکومکردهاند.
اینهفتهیکمقالهغیراخالقیپربازدیدشد.
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این روزها به جز نهاده های کشاورزی ،نهاده های دامی
هم در بازار کمیاب و بسیار گران شده و دامداران را
با مشکل مواجه کرده است .به تازگی ویدئویی از یک
دامداری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان
می دهد در برخی دامــداری ها در پی کمیاب شدن
سویای دامی به سراغ سویای بسته بندی شده برای
مصرف مردم رفته اند تا از آن به عنوان خوراک دام
استفاده کنند .کاربران به این اتفاق واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :نهاده های کشاورزی و دامی
چون با زنجیره غذایی مردم در ارتباطه باید خیلی مورد
توجه قرار بگیره که متاسفانه به نظر می رسه اصال
بهش توجه نمیشه ».کاربر دیگری نوشت« :این که
دامداری ها برای تامین خوراک دامشون مجبور شدن
رو به سویای انسانی بیارن می تونه یه زنگ خطر برای
مسئوالن باشه».

3.4 M views

خودروهای صاحب دار بی پالک!

وقتیبه
سختینون
حاللدر
میاریولی
وجدانو
روحتآسوده
باشهمیشه
اینجوری
زغوغای
جهانفارغ
بود

سویای انسانی برای خوراک دام!



صاحبانش مشخص اما ترددشان نامشخص است!
این حکایت بخشی از خودروهای در پارکینگ خوابیده
خودروسازهاست که به دلیل نداشتن استانداردهای
الزم اجازه پالک شدن ندارند .در ویدئویی که در خبر
بیست و سی پخش شد ،دلیل پالک نشدن خودروهایی
که بیش از دو سال است تولید شده ولی در پارکینگ
مانده اند ،نداشتن استاندارد یورو  5بیان می شود.
کاربران هم به این اتفاق و خودروهای پالک نشده
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :چرا پول مردم
رو گرفتید و چیزی تولید کردید که می دونستید
استانداردهای الزم برای شماره گذاری رو نداره؟»
کاربر دیگری نوشت« :معلوم نیست چقدر پول به این
رپرتاژ بیست و سی دادن که با فشار مردم ،مسئوالن
پالک گذاری رو مجبور کنن این خودروها رو پالک کنن».
کاربری هم نوشت« :خودروسازها با تولید محصوالت بی
کیفیت هم پول مردم رو می گیرن و هم جونشون رو».

زغوغایجهانفارغ

تخم مرغ ابلدار و
هدیه های زوریک دوستان!

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#استراماچونی_را_برگردانید:اینهشتگهمچنان
داغ است و هواداران درخواست بازگشت استرا به تیم
شانرادارند.ایندرحالیاستکهخوداینمربیمذاکره
بااستقاللراتکذیبکردهاست.
بعد از اعدام نوید افکاری که به جرم قتل بازداشت بوده و
بهدرخواستاولیایدم 21شهریورقصاصشد،برخی
ازخارجنشینهاازاوحمایتکردند.
#جریان_تحریف:باحمایتهمهجانبهرسانههایآن
ور آبی از نوید افکاری این هشتگ در توئیتر به راه افتاد.
کاربران با به راه انداختن این هشتگ از دفاع کورکورانه
و بی گناه جلوه دادن یک قاتل در رسانه های غربی که
خودشبهجرمشاعترافکرده،نوشتند.
#ما_ملت_امام_حسینیم(ع) :از روزهای ابتدایی
محرم این کالم شهید سلیمانی به عنوان هشتگ داغ
مورداستقبالبسیاریازکاربرانتوئیتر قرارگرفتهاست.
#تحریم دارویــی :بحث تحریم دارویی این روزها در
فضایمجازیحسابیداغشده،بهطوریکهکاربرانبا
انتشارپستهاییدراینخصوصایناقدامخصمانهعلیه
مردمایرانرامحکومکردند.کاربراندراعتراضاتخود
نوشتندکهتحریمدارویی،ذاتپلیدودشمنستیزآمریکا
علیهکشورمانرابیشازپیشآشکارکرد.
#پناهیان :واکنش پناهیان به شراکتش با یک فرد
متمول و شایعاتی دربــاره خانه اش این هشتگ را داغ
کرد .او گفته بود« :من یک واحد آن خانه را بیشتر ندارم
آن همباهدیهرفقا».
#ایران:اینهشتگهمازآنمواردیاستکهدربسیاری
ازاوقاتتوسطکاربرانمورداستفادهقرارمیگیرد.

@roznamekhorasan
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

کریمآتشیومرجانهگلچین:چهارشنبههفتهپیش در
خبرهاآمدهبود،کریمآتشیهمسرسابقمرجانهگلچین
با شلیک گلوله از اسلحه کالشینکف همسایه اش را به
قتل رسانده است .هرچند در زمان این قتل کریم آتشی
ومرجانهگلچینازهمجداشدهبودندامابسیاریناماین
دورادرکنارهمآوردندکهموجبناراحتیمرجانهگلچین
همشدهبود.
ثبتناموقرعهکشیایرانخودرو:همچناناختالف
های نجومی خــودرو از کارخانه تا بــازار باعث شده که
بسیاریبرایثبتنامبهسایتهایفروشخودروسازها
مراجعهکنندودرآخرینمرحلهکهسهشنبهقرعهکشیآن
انجامشد 250هزارنفرثبتنامکردهبودندکهتنهابه16
هزارنفرخودرورسید!
مریم میرزاخانی :به نظر می رسد حذف تصویر نقاشی
دختران از جلد کتاب ریاضی سال سوم دبستان باعث
شده نام این دانشمند موفق ایرانی که 23تیر سال 96و
در سن 40سالگی به دلیل سرطان از دنیا رفته پر جست
وجوشود.
اخباربورس:هرچندچندروزیاستکهشاخصبورس
افزایشی است و سبز اما به دلیل ریزش های پیشین،
بسیاری از فعاالن بــورس بــرای رصد
اخباربورسبهسراغگوگلرفتند.
تخم مــرغ :تخم مــرغ ایــن روزهــا
مانند دالر و طال هر روز قیمتش
تغییر می کند و هر لحظه
باال و باالتر می رود.
نـــام یــک خــانــم کــه به
تـــــازگـــــی کــشــف
ح ــج ــاب کـــــرده و
سابقه فعالیت در
رادیــــو و شبکه
س ــوم سیما را
هــــم داشـــتـــه
مــــورد جست
وجـــــــو قـــــرار
گرفت.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 31 .1سال حبس برای طبری
 3.21میلیون بازدید در  ۱۱۶۶کانال ،تاریخ انتشار6.22 :

 .2اعالم نتایج کنکور سراسری در هفته اول مهر

 3.08میلیون بازدید در  ۱۴۹۲کانال ،تاریخ انتشار6.22 :

 .3پایان رسیدگی به پرونده روح ا ...زم

 2.8میلیون بازدید در  ۸۴۴کانال ،تاریخ انتشار6.25 :

 .4عضو ستاد ملی کرونا :روی واکسن کرونای تولید
داخل زیاد حساب باز نکنید
 2.61میلیون بازدید در  ۶۵۱کانال ،تاریخ انتشار6.21 :

 .5سکه به مرز ۱۳میلیون رسید

 2.58میلیون بازدید در  ۸۴۳کانال ،تاریخ انتشار6.24 :

 .6شناسایی  ۲۰۶۳بیمار جدید کرونایی در 21
شهریور
 2.54میلیون بازدید در  ۱۱۴۷کانال ،تاریخ انتشار6.21 :

 .7اکبر عبدی۲۵ :سال معتاد به تریاک بودم!

 2.51میلیون بازدید در  1159کانال ،تاریخ انتشار6.22:
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