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تصاویر پربازدید فضای مجازی

روزپرگافنمایندههاوکارخوبآقامعلم!
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3.4 M views

حریم خصوصی در خانه ملت!
بهتازگی عکسی در فضای مجازی منتشر شده است
که یکی از نمایندگان مجلس وسط جلسه علنی مشغول
اینترنتبازی و تماشای تصویر یک خانم در گوشیاش
اســت .انتشار این عکس توسط عکاس خبرگزاری
باشگاه خبرنگاران جوان باعث شده کاربران در این
قضاوت اخالقی قرار بگیرند که چه کسی اشتباه میکند؟
نمایندهای که وسط جلسه سرش توی گوشی و انجام
کارهای متفرقه است یا عکاسی که این صحنه را شکار
کرده و خبرگزاری که منتشر کرده؟ کاربری در این باره
نوشت« :مجلس که حریم خصوصی نیست .خبرنگارا
و عکاسان هم در مجلس دارند کار خودشون رو انجام
میدن» .البته بعضی کاربران هم این موضوع را چندان
مهم ندانستند و نوشتند« :اینم سختگیری زیادیه!
یعنی پیش نیومده هیچ کدوم از ما موقعی که سر کار
هستیم گاهی به گوشیمون نگاهی بندازیم؟ ممکنه
عکس خانوادهاش باشه».



2.8 M views

تعهد یک معلم به درختها
در میان همه اخبار نامطلوب ،بعضی خبرها هم هستند
که حسابی حال آدم را خوب میکنند .خبرهایی که نشان
میدهند هنوز شهروندان متعهدی وجود دارند که به
جای حرف زدن و منتظر کار مسئوالن ماندن دست به
کار میشوند و انــدازه خودشان ،کارهای خوب انجام
میدهند .بهتازگی عکسهایی از یک معلم در شهرستان
سوران استانسیستان وبلوچستان در فضای مجازی
منتشر شده است که نشان میدهد او با نصب مخزن
روی ماشین شخصی خود و با هزین ه شخصی ،همه روزه
به آبیاری درختان و بوتههای بولوارهای شهر میپردازد.
کاری که قطعا وظیفه او نیست و باید شهرداری انجام
دهد اما این معلم با حس مسئولیت خودش آن را تقبل
کرده است .کاربری در این باره نوشت« :حس تعهد و
مسئولیت رو بعضی مسئوالن باید از این معلم شریف
یاد بگیرن که حقوق باالیی هم نمیگیره!»



ویدئویی از مجلس منتشر شده که نشان میدهدمجلس
به دلیل به حد نصاب نرسیدن مجبور است با تاخیر آغاز
شود .طبق قانون از  290نماینده حداقل باید  194نفر
حضور داشته باشند تا جلسه رسمیت پیدا کند اما در
این روز به خاطر هفته دولت تعداد غایبان زیاد شده بود.
گفته میشود 46نفر از نمایندگان در مرخصی استحقاقی
بودند 15 .نفر در سفر خارج از کشور بودند ،یک نفر در
سفر حج بوده و پنج نفر با آیتا ...رئیسی جلسه داشتهاند.
سه نفر مرخصی استعالجی بودهاند و نمایندگان بسیاری
هم در شهرهای شان به مناسبت هفته دولت در مراسم
مختلف شرکت داشتهاند .در کل 58نفر غیبت غیرموجه
داشتهاند .کاربری نوشت« :تابلو نشون میده که 61
نفر حاضر هم در رایگیری شرکت نکردن .واقعا این
همه هزینه شده که این جوری واسه خودشون هر کاری
خواستن بکنن؟ باعث تاسفه!»
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رانندهقطارمیگفتهرچیبوقزدمحیوون
ازرویریلنرفت.قطاررونگهداشتمدیدم
یکیاالغروبهریلبستهکرهاشهم اومده
پیشمادرشونمیره
مرگ
انسانیت!

2.4 M views

غیبت غیرموجه نمایندگان

کارتسوختدراوج وسیاستدرقعر!

3.1 M views

کاش فهمت اندازه ثروتت بود
عکسی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن یک
خودروی گرانقیمت در حال تردد در خیابان پالک خودش
را به وسیله یک کاغذ مخدوش کرده است .بعضی افراد
هنگام تردد غیرقانونی در خیابانهای طرح ترافیک و
زوج و فرد برای این که توسط دوربینها ثبت نشوند
پالک خودشان را مخدوش میکنند و همین موضوع باعث
میشود که جریمه این کارشان برای شخص دیگری ثبت
شود .کاربری با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود
نوشت« :کاش شعور و فهم این شخص هم اندازه ثروتش
کمی باال میرفت که چنین کاری نمیکرد ».کاربر دیگری
نوشت« :پلیس باید کاری کنه که خدای نکرده حق کسی
ضایع نشه و پالکی که تخلف نداشته به اشتباه مجبور به
پرداخت جریمه نشه».



یان دوران
ک پا

دوره آموزشی
تموم شده
واسش جشن
گرفتن ،با کیک
لباس سربازیش
اینو دیگه کجای
دلم بذارم؟!
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آموزشی!
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

بیبیمریمبختیاری:باشروعسریال«بانویسردار»در
شبکه 3سیما که به زندگی این بانوی سردار ایرانی می
پردازد،اینمقالهاز پربازدیدهایویکیپدیاشد.
فرزانه کابلی:ویدئوییمربوطبهکنسرت ساالرعقیلی
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن گفته شده
فرزانه کابلی که در دهه شصت نقش مادر علی کوچولو
را در یک «فتوانیمیشن» کودکانه بازی میکرد ،در آن
حرکاتموزونانجامدادهاست.
علیرضا پناهیان :انتشار صحبت های تقطیع شده
پناهیان درباره زنان باعث شد در هفته گذشته نام این
روحانی و واعــظ مشهور در فضای مجازی هم بسیار
دیدهشود.
علیمردانخان :ازرؤسایایلچهارلنگ بختیاری که
فرزندبیبیمریمبختیاریاستوباپخشسریالبانوی
سردار بسیاری برای آشنایی با این سردار به ویکی پدیا
مراجعهکردهاند.
رویدادمباهله:بیستوچهارم ذیالحجهکهامسال4
شهریورماهبود روزمباهله نامداردروزیکهدرآنپیامبر
اسالمو اهلبیتش دریکسوومسیحیان نجران دردیگر
سوآمادهمباهلهیا رسواسازیومجازات طرفدروغگو
شدند.درهمینروزبودکهآیهتطهیرنازلشد.
داریـــوش اســــدزاده :درگــذشــت این
هنرمندوهنرپیشهدر 3شهریورامسال
در حالی که  986سال داشت باعث
شد تا یکی از پربازدیدهای ویکی
پدیاباشد.
احسان علیخانی :با وجود
این که علیخانی احتماال به
دلیل برنامه عصر جدید در
ویکی پدیا پر بازدید شده اما
هیچ توضیحی درباره برنامه
عصرجدید و نقش علیخانی در
آندراینمقالهوجودندارد.
پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1سوختگیریباکارتسوختجایگاهداراننصفشد

 4.66میلیون بازدید د ر  2240کانال ،تاریخ انتشار6/1 :

 .2قیمت گازوئیل افزایش می یابد.

 2.58میلیون بازدید در  1199کانال ،تاریخ انتشار6/2 :

 .3فرشاد مقیمی گزینه بالمنازع ایران خودرو

 2.35میلیون بازدید در  739کانال ،تاریخ انتشار6/4 :

.4ازامروزمیزانسوختگیریباکارتآزادجایگاه...

2.1 M views

با نزدیک شدن به روزهــای انتخابات مجلس شورای
اسالمی که قرار است اسفند امسال برگزار شود بعضی
از نمایندگانی که برای دوره آینده میخواهند دوباره نامزد
شوند دست به کارهای عجیب و غریبی زدهاند .هر روز
ویدئوهایی منتشر میشود که نمایندگان بابت امکانات
شهری که خریدهاند مانور تبلیغاتی راه میاندازند .دو روز
قبل فیلمی منتشر شد که دستگاه  MRIنماینده ممسنی
در شهر چرخانده میشود و با بلندگو اعالم میشود که این
دستگاه توسط این نماینده تهیه شده است .بهتازگی هم
فیلمی از شهرستان «اندیمشک» منتشر شده است که
چند خاور و نیسان حمل زباله در شهر گردانده میشوند و
بنرهایی با نام «فریدون حسنوند» نماینده این شهر روی
وسیلهها قرار دارد .کاربری در این باره نوشت« :یه موقع
ریا نشه بابت این کار خوبی که انجام دادن!» کاربر دیگری
نوشت« :کاش تعداد انتخابات ها رو زیادتر کنن تا به این
وسیله یه عده کمی به فکر مردم بیفتن!»

مثلهفتههایپیش،درپایاناینهفتههمهفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرددرشبکههایاجتماعی و
فضایمجازیرادراینستونباهممرورمیکنیم.نکتهجالبدربینپربازدیدهانبودخبرهایسیاسیاستکهاینروزهادر
اخبارورسانههازیادازآنهامیشنویم.
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کارناوالهای تبلیغاتی نمایندگان

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

حاالنیگاه
میخواد
جنسشرو
پسنگیرهچه
اداواصولی
درمیاره!

2.9 M views

درآمد ایرانی در جیب مالکان ترکیهای
گزارشی در یکی از روزنامههای ترکیه منتشر شده که
نشان میدهد در شش ماه گذشته ،خارجیها سه میلیارد
دالر ملک در ترکیه خریدند .بر اساس این گزارش که در
فضای مجازی بازنشر شده و بازخوردهای متفاوتی هم
داشته است ایرانیها در پنج ماهه اول  ۲۰۱۸تعداد
 ۷۱۶خانه خریده بودند که این آمار در پنج ماه اول امسال
به  ۱۷۸۷خانه رسیده .یعنی چیزی حدود دو و نیم برابر
سال گذشته .بر اساس آمار منتشر شده شهروندان ایران
بعد از عراق ،دومین جایگاه را در میان خارجیهایی دارند
که در ترکیه منزل مسکونی میخرند .کاربری در این باره
نوشت« :مردم عادی که تو همین کشور هم نمیتونن خونه
بخرن چه برسه ترکیه .معلومه همین ثروتمندانی هستن
که پولشون رو این جا درمیارن و میرن اونور باهاش خونه
میخرن و ثروتشون همچنان بیشتر میشه!»

 2.31میلیون بازدید در  249کانال ،تاریخ انتشار6/1 :

 .5اختالس 8هزارمیلیاردیدرواگذاریاردوگاه

 2.30میلیون بازدید در  367کانال ،تاریخ انتشار6/1 :

 .6گلچین نوحه شور و مداحی فارسی ویژه محرم

 2.17میلیون بازدید در  1618کانال ،تاریخ انتشار6/4 :

 .7تبریک روز پزشک به پزشک دهکده ،دکتر ارنست و
پروفسورسمیعی
 2.04میلیون بازدید در 285
کانال ،تاریخ انتشار6/1 :

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

@roznamekhorasan
@roznamekhorasan
@khorasan_farsi

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

تکرار فینال عصر جدید:
اســتــان هــای مــرکــزی و یزد
بیشتر از دیگر استان ها به
دنبالاینواژهبودهاند.
برنده فینال عصر جدید :کسانی
کهازدیدنبرنامهفینالجاماندهبودند اینواژهرا
در گوگل جست وجو کردند .استان های اردبیل و ایالم
بیشترازبقیهاستانهادنبالبرندهبودند.
تبریکروزپزشک:خیلیازمردمبرایتشکرازپزشکان
اول شهریور این واژه را جست وجو کردند .استان های
کهگیلویهوبویراحمدوخراسانجنوبیبیشترازدیگران
بهدنبالتبریکگفتنبهپزشکانبودند.جالباینجاست
که خراسان جنوبی در پنج سال اخیر در روز پزشک
بیشترینجستوجویاینواژهراداشتهاست.
پخش زنــده شبکه  :3این واژه ها در روزهــای بازی
استقالل و پرسپولیس بیشترین جست وجو را داشته
اســت .سمنان و قزوین در جست وجــوی آن پیشتاز
بودهاند.خالصه بازی پرسپولیس ،پارس جنوبی:
بوشهریهاوشیرازیهابیشترینکسانیبودندکهبرای
دیدنخالصهاینبازیازگوگلکمکگرفتند.
نتیجه بازی استقالل :اولین بازی استقالل با مربی
جدید در فصل جدید باعث شد که مــردم کهگیلویه و
بویراحمدو سیستانبلوچستاننتیجهبازیراکهباباخت
استقاللهمراهبوددرگوگلجستوجوکنند.
ناصر احمدی :دوبلور و گوینده رادیو که در  31مرداد
امسالدرگذشت.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#رسم_ابرار و #خانواده_من :این هشتگ ها برای
حمایتازپویش«رسمابرار»شکلگرفتکهبهمناسبت
احسانسهروزهاهلبیت(ع)دربخششافطاریهرروزه
خودبهیتیمومسکینواسیرانجاممیشود.
#ایران:اینهشتگباموضوعاتمختلفیدیدهمیشود
ومشخصاستبدونهماهنگییابدونحمایتازپویش
خاصیکاربرانتوئیترازاینهشتگاستفادهکردهاندو
آنرابهداغهایهفتهرساندهاند.
#سوت_زنی :آیــتا ...رئیسی رئیس قوه قضاییه به
تازگیدردیداربادانشجویانتصریحکردازگزارشهای
مردمیدربارهفسادحمایتمیکنیمومخبرینوکسانی
راکهخبرازفساددهند،موردتشویققرارمیدهیم.این
هشتگهمبرایحمایتازافشاگرانفساددرتوئیترمورد
استقبالقرارگرفت.
#پیشکسوتان_جهاد_و_شهادت :بــرگــزاری
اجالسیه پیشکسوتان جهاد و شــهــادت نیروهای
مسلح استان مرکزی با حضور رزمندگان ،جانبازان و
پیشکسوتان دفاع مقدس و مسئوالن استانی باعث داغ
شدناینهشتگشد.
#سفیران_حسین و #یزد:
افتتاحیه هفدهمین اجالس
پیر غالمان حسینی در میبد
یزد ،باعث شکل گیری و داغ
شدنایندوهشتگشد.
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