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پنج شنبه  10مهر1399
 13صفر .1442شماره 20489

رشدنجومیقیمتمودموفرجامدردناکدوربینمخفی!


مهربانیهست

7

نشاندادنوضعیتقرمزکرونابانیسانآبی!

ویدئویی از اشک های یک تولید کننده داخلی که از
مشکالت تولید می گوید ،بازتاب گسترده ای در شبکه های
اجتماعی داشت .این تولید کننده کفش در حالی که اشک
می ریزد ،می گوید« :حمایت ها نمایشی شده ،مگه تولید
چقدر سود داره که من باید  ۲۸درصد سود بانکی بدم9 ،
درصد ارزش افزوده و  »...او از این که صنعت تولید مانند
بچه ای بی پدر و مادر به حال خود رها شده ،گالیه دارد.
کاربران هم به این موضوع که چرا در سال جهش تولید
در مسیر تولید کننده ها سنگ اندازی می شود واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :تا تولید داخل درست نشه
و اقتصاد کشور به تولید داخل متکی نشه ،وضع اقتصاد
درست نمیشه!» کاربر دیگری نوشت« :واقعا خیلی بده
چندین ماه یکی از وزارتخونه هایی که باید به تولید کمک
می کرد وزیر نداشت!»

ویدئویی از یکی از بیمارستان های اصفهان در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که در آن فردی با موبایل در
حال فیلم برداری از یک نیسان جلوی در یک بیمارستان
است و ادعا می کند به دلیل زیاد بودن بیماران کرونایی،
بیماران با نیسان به بیمارستان رسانده می شوند .کاربران
هم در این باره واکنش های متفاوتی داشتند .برخی آن را
ویدئویی با ادعای دروغین برشمرده و برخی هم از همین
ویدئو استفاده کرده بودند تا مردم را به رعایت بیشتر
پروتکل های بهداشتی دعوت کنند .کاربری نوشت:
«ادعای این بنده خدا دروغه چون نه از این نیسان بیماری
بیرون میاد و نه کادر درمانی که اون نزدیکاهستن از گان
مخصوص حمل بیمار کرونایی استفاده کــردن ».کاربر
دیگری نوشت« :هرچی هست اوضاع دوبــاره قرمزه و
باید همه به خاطر خودشون و اطرافیانشون ماسک بزنن و
پروتکل ها رو رعایت کنن».





گودزیالهای دهه نودی!

مادرهبهدلیل
اینکهبچه
اشمشقاش
روننوشته
اجازهنداده
کارتونببینه،
حاالببینید
اینبچهچه
جملههایی
نوشته!

نفنالند
تحصیال

3.4 M views
2.8 M views

رشدنجومیقیمتمودمدر 5سال!

وارداتچیها!

مقایسه قیمت دو مودم مشابه در سال های  ۹۴و  ۹۹که
اختالفی بیش از  10برابر داشته ،واکنش های زیادی
را به همراه داشت .البته این نکته را هم باید یادآوری
کنیم که از اردیبهشت امسال واردات مودم و برخی دیگر
از وسایل رایانه ای ممنوع و این موضوع باعث افزایش
بی رویه قیمت محصوالت رایانه ای شد .کاربری نوشت:
«اصحاب کهف چند صد سال خوابیدن و با رشد قیمت ها
مواجه شدن ما االن روزانه داریم خواب اصحاب کهف رو
تجربهمیکنیم ».کاربردیگرینوشت«:ممنوعیتواردات
قطعات رایانه ای یعنی ما خودمون ،خودمون رو از فناوری
و علم روز محروم می کنیم و انتظار پیشرفت هم داریم!»
کاربر دیگری هم نوشت« :به بهانه حمایت از تولید داخل،
رقابت کاالی ایرانی رو با خارجی ممنوع می کنیم و همین
میشه که کاالی با کیفیت نخواهیم داشت ،نمونه اش هم
همین خودروسازی!»

ویدئویی از صحبت های رئیس نظام صنفی کشاورزی و
منابع طبیعی درباره افرادی که به دنبال مجوز واردات
هستند ،مورد توجه بسیاری قرار گرفت .محمد شفیع
ملکزاده در این ویدئو می گوید« :کسانی که میگویند
آب نیست بنابراین کشاورزی به صرفه نیست ،همهشان
دنبال مجوز واردات هستند!» او حتی به نمونه ای هم
اشاره می کند و می گوید« :دالالن شکر در سه ماه نخست
امسال ۶ ،برابر نیاز کشور برای واردات ثبت سفارش
کردند!» کاربران هم به این صحبت ها واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :از این طرف وارد می کنن با ارز
مفت  4200تومانی ،از اون طرف قاچاق یا صادر می کنن
با ارز  28هزار تومانی!» کاربر دیگری نوشت« :لعنت بر
این دالر  4200که دودمان اقتصاد کشور رو به باد داد!»
کاربری هم نوشت« :در حالی که ارز حتی برای کاالهای
اساسی گیر نمیاد چطوری یه عده ارز می گیرن و گالبی
وارد می کنن!»





2.1 M views
2.4 M views

عاقبتدوربینمخفیسازی!
«باالخره انتقام همه رو از اینایی که دوربین مخفی می
سازن گرفت!» ویدئویی از یک دوربین مخفی در یک سالن
آرایشگاه بازنشر شد که در آن مشتری که قرار بوده با او
شوخی شود ،از کور در رفته و دوربین مخفی سازها را
حسابی به باد کتک می گیرد .کاربران فضای مجازی هم به
این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :واقعا
بعضیوقتهاآدمیهدوربینمخفیهاییمیبینهکهدلش
میخوادسازندهدوربینمخفیروبزنهلهشکنهواینیکی
انتقام همه رو گرفت ».کاربر دیگری نوشت« :کاش پلیس
قبل از این که اتفاق تلخی موقع ضبط این دوربین مخفی ها
بیفته جلوی ساختن دوربین مخفی بدون مجوز رو بگیره!»
کاربری هم نوشت« :من هربار دوربین مخفی می بینم یاد
اون دوربین مخفی توی خارج می افتم که یارو فکر کرد
واقعیه و با اسلحه سازنده های دوربین مخفی رو کشت!»

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

اینهفتهطبقروالهرهفته 7مقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید
وپرکاربردرادرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.

3.1 M views

3.9 M views

درددلهایتولیدکنندهها

تصاویر پربازدید فضای مجازی
برایسربازوطنمجانیاگرپول
همراهتاننیست،بدونتشکرواین
کهکسیمتوجهشودپیادهشوید.
بابادرودبهشرفتونواقعا...



سلیفخونینوجنجال
کنکورنظامقدیم!

 4.5میلیونبرایخودنماییچندساعته!
آگهی یک سایت برای اجاره خودروی مراسم عروسی در
شبکه های مجازی جنجال به پا کرد .در این آگهی آمده برای
اجارهیکشبماشینپورشهبایدچهارونیممیلیونتومان
پرداخت شود آن هم به شرطی که خودرو تزیین نشود اما
نکته جالب تر ماجرا این جاست که با وجود پرداخت این
مبلغ هنگفت برای یک شب ،اجاره کننده حق پشت فرمان
نشستن و رانندگی کردن را ندارد و عروس و داماد فقط
می توانند تشریف ببرند صندلی عقب بنشینند ،همین و
بس! کاربری نوشت« :واقعا چرا یه عده حاضرند همچین
پول هایی بدن ،اونم برای لذت چند ساعته!» کاربر دیگری
به گفته ای از آلبرت انیشتین اشاره کرد و نوشت« :دو
چیز را پایانی نیست :یکی جهان هستی و دیگری حماقت
انسان .البته من درباره اولی مطمئن نیستم ».کاربری هم
نوشت« :خب یه عده دوست دارن این جوری پولشون رو
خرج کنن به دیگران چه!»

فارغال

توفنالند
همراه
مدرک
کالهو
شمشیر
هممیدن،
احتماال
واسهاین
کهبهدلیل
بیکاری
بتوننبرن
زورگیری!

تشریفات ایران
دردهههاقبل

بازیجدید
واسهخودنمایی
پولدارهاهم
درستشد
ازحاالبهبعد
ازشونبپرسی
کجایی؟میگن
داریموسط
اقیانوسغذا
میخوریم!

به خیار داخل ظرف دقت کنید!خدا
بیامرز امیر کویت که به تازگی از دنیا رفته
قدیما وقتی می اومد ایران ایرادهای
بخش تشریفات مون رو به رو نمی آورده!

س

ین 
یهایش
ناوراستخری!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

انتخابات ریــاســت جمهوری آمریکا :2020
انتخابات آمریکا  13آبان برگزار می شود یعنی حدود
یک ماه دیگر و هرچه به این رویــداد نزدیک تر می
شویم ،مردم درباره آن جست وجوی بیشتری دارند.
لیگ قهرمانان آسیا :حضور پرسپولیس در جمع 4
تیم برتر غرب آسیا باعث شده همچنان بسیاری برای
آشنایی بیشتر با لیگ قهرمانان آسیا به ویکی پدیا
مراجعه کنند .برای نماینده خوب کشورمان آرزوی
پیروزی داریم(.این گزارش قبل از بازی پرسپولیس
 پاختاکور تنظیم شده است).جنگ ایــران و عــراق 31 :شهریور سالروز شروع
تجاوز عراق به خاک ایران است و هفته دفاع مقدس
شروع می شود .بسیاری در این هفته به سراغ این
مقاله رفتند و به یاد جانفشانی رزمندگان در جبهه ها
یاد شهدا را گرامی داشتند.
جنگ قره باغ و قره باغ :حتما از جنگی که بین
ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره باغ در گرفته
باخبرید اما بد نیست بدانید این اولین بار نیست که
بر سر قره باغ جنگ می شود .سال  1944هم در
جنگیدرهمینمنطقه 35هزارنفرکشتهشدند.قره
باغ منطقه ای بین ارمنستان و آذربایجان است که در
درگیری های اخیر باعث شده دست کم  95نفر جان
خود را از دست بدهند.
سریال آقــازاده :این سریال نمایش خانگی هم در
حالی به قسمت های پایانی خود می رسد که تقریبا
از زمان انتشارش هر هفته پای ثابت این ستون بوده
و بسیاری ،شخصیت های این سریال را با شخصیت
های واقعی دنیای سیاست مقایسه کرده اند.
در بین پربازدید های این هفته هم یک مقاله غیر
اخالقی دیده می شود.
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

خالصه استقالل مقابل االهلی :این بازی که با نتیجه
 3بر صفر در لیگ قهرمانان آسیا به نفع استقالل تمام
شده بود ،خیلی مورد توجه طرفداران قرار گرفته اما
حیف که استقالل در بازی بعد مقابل پاختاکور نتیجه
را یک بر هیچ واگذار کرد و از ادامه رقابت ها کنار رفت.
خالصه پرسپولیس مقابل السد :این بازی یک -هیچ
به نفع پرسپولیس به پایان رسید و باعث شد پرسپولیس
حریف پاختاکوری شود که چند روز پیش استقالل را از
گردونه رقابت حذف کرده بود .موقع نوشتن این گزارش
هنوز نتیجه این دو تیم مشخص نیست و امیدواریم با برد
پرسپولیس به پایان برسد.
زمان واریز یارانه مهرماه :یکصد و شانزدهمین مرحله
یارانه نقدی ساعت  ۲۴روز یک شنبه  ۲۰مهر به حساب
سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود.
الهام چرخنده و همسرش :بعد از حرف و حدیث های
مربوط به مهاجرت الهام چرخنده بازیگر سابق سینما و
تلویزیون به عراق و صحبت های خود این بازیگر درباره
شغل همسرش ،تصویری از چرخنده و همسرش در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
امیرحسین صــادقــی :سلفی ایــن بازیکن سابق
استقالل از خودش بعد از یک تصادف خونین ،نام او را
در این فهرست جای داد.
عیسی آل کثیر :زننده گل پیروزی بخش پرسپولیس
به السد در دقیقه  ،88بعد از گل مورد توجه بسیاری از
کاربران قرار گرفته است.
ثبت نام الستیک دولتی :آن طور که اعالم شده سالی
یک جفت الستیک با نرخ دولتی به صاحبان خودرو
خواهد رسید و بسیاری برای ثبت نام اقدام کردند اما
شواهد حاکی از آن است که بــرای خرید الستیک با
قیمت دولتی فعال امکان ثبت نام وجود ندارد.

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#ما_ملت_امام_حسینیموحب_الحسین_یجمعنا:
ازابتدایمحرماینکالمشهیدسلیمانیمورداستقبال
کاربران قرارگرفتهامابانزدیکشدنبهاربعینحسینی
و صحبت های رهبری در خصوص نحوه زیارت اربعین
درخانههااینهشتگهابیشترموردتوجهقرارگرفت.
#پدرمرادی_قربانی_ضدانقالب :پدر امیرحسین
مرادی که از محکومین حوادث آبان ۹۸است ،دست به
خودکشی زد .بنابر اظهارات وکیل امیرحسین مرادی،
فردی از خارج کشور با پدر متهم تماس گرفته و به دروغ
می گوید فرزند شما در صف اعــدام است و اگر با من
مصاحبه نکنید ،اعدام خواهد شد.در عین حال وکیل
اینخانوادهانتقادهایجدیهمبهرونددادرسیپرونده
واردکردهاست.
#شهدای_مرزبانی :روز یک شنبه دو نفر از نیروهای
هنگ مرزی دشت آزادگــان خوزستان در درگیری با
قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیدند و همین موضوع
باعث شد به احترام مرزبان های غیور کشورمان این
هشتگداغشود.
#تمدید_کنکور_نظام_قدیم :بر اســاس آن چه
از دو ســال پیش به صــورت رسمی اعــام شــده ،مقرر
است کنکور  ۱۴۰۰بدون نظام قدیمیها برگزار شود.
قدیمیهاییکهگویابایدبهتاریخبپیوندندونامونشانی
از آنها در کنکور  ۱۴۰۰به میان نیاید ،در توییتر زبان
بهاعتراضگشودهوخواستارتمدیدکنکورنظامقدیمتا
 ۱۴۰۰شدهاند.
 2هشتگ هم از سوی اپوزیسیون درباره رژیم پهلوی و
برخی از محکومان امنیتی و سیاسی مانند نوید افکاری
دراینفهرستجایدارد.

@roznamekhorasan
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1قیمت دالر هرات شنبه ای  28,000فروشنده
 ۴.۰۲میلیون بازدید در  ۲۱کانال ،تاریخ انتشار7.3 :

 .2صحبتهای نماینده مخالف وزیر پیشنهادی صمت
 ۳.۵۹میلیون بازدید در  ۱۲۴۳کانال ،تاریخ انتشار7.8 :

 .3خط فقر  ۱۰میلیون تومان شد!

 ۳.۲۱میلیون بازدید در  ۱۳۸۱کانال ،تاریخ انتشار7.4 :

 .4یک پهپاد متجاوز در شمال غرب کشور ساقط شد
 ۳.۰۲میلیون بازدید در  ۷۸۳کانال ،تاریخ انتشار7.8 :

 .5سوپرکاپ اروپا ترکیب سویا برابر بایرن مونیخ
 ۲.۹۸میلیون بازدید در  ۳۶۶کانال ،تاریخ انتشار7.4 :

 .6شروع بازی استقالل با پاختاکور

 ۲.۹۶میلیون بازدید در  ۳۰۸کانال ،تاریخ انتشار7.5 :

 .7صحبت های جنجالی دکتر انوشه با مسئولین
 ۲.۵۰میلیون بازدید در  ۷۹۴کانال ،تاریخ انتشار7.8 :
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