 #هشتگ
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ماجرایخریدصندلیهای دانشگاهوجنجالضامنجوان!

تصاویر پربازدید فضای مجازی
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3.4 M views

آیا صندل 
ی
های دانشگا ه خریدنی است؟
چند روز پیش ،خبر دستگیری دختری  23ساله به نام «سیمین» که به صورت غیرمجاز در کالسهای دندانپزشکی
دانشگاه شهید بهشتی شرکت میکرد ،در فضای رسانهای کشور پیچید .ابتدا شایعه شد که این دختر در رشته دندان
پزشکی صندلی خریده است و به این دلیل در کالسهای این دانشکده حاضر میشود اما با بازداشت دختر و بررسی بیشتر
مشخص شد که این دختر بدون این که مدرکی جعل کرده باشد یا صندلی خریده باشد در این دانشکده حاضر میشده
است .البته بعد از آن دختری به نام «مریم» در اینستاگرام خودش را همان دانشجوی غیر مجاز دانشگاه شهید بهشتی
معرفی و در اینستاگرام اش شروع به توضیح و افشاگریهایی درباره این موضوع کرد .او مدعی است که ادعای صندلی
خریدنش ،دروغی بوده که او به دانشجویان و استادان گفته است .مریم همچنان مدعی است که به خاطر رزومه خوبی که
خارج از کشور داشته توانسته بدون کنکور به دانشگاه شهید بهشتی راه یابد .حال با این اتفاقات ،دوباره موضوع صندلی
خریدن در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است« .مریم» هم در اظهارنظرهای مجازی خودش ،بحث خرید صندلی در
دانشگاه را واقعیت دانسته و اعالم کرده است که به زودی فهرست افرادی را که ترمی  50میلیون تومان برای گرفتن
مدرک دکتری می دهند افشا می کند .هرچند مسئوالن وزارت بهداشت و وزارت علوم بارها این موضوع را تکذیب
کردهاند اما همواره در سطح جامعه و رسانهها این باور وجود داشته که برخی فرزندان توانگران و صاحب منصبان که
توانایی کسب رتبه برتر را ندارند ابتدا در یک دانشگاه سطح پایین خارج کشور مدتی مشغول به تحصیل میشوند و بعد
با صرف هزینه به یک دانشگاه تراز اول داخلی انتقالی میگیرند .حدود یک سال پیش هم بحث خریدن صندلی در فضای
رسانهای داغ شده بود .آن موقع محمود صادقی ،نماینده مجلس گفته بود« :ما گزارشهایی داریم که فروش صندلی در
رشته پزشکی وجود دارد .حتی گزارشها نشان میدهد ،با افزایش نرخ ارز ،قیمت این کرسیها به هر صندلی پزشکی
بین  ۴۰۰تا  ۵۰۰میلیون تومان رسیده است .البته این فروش صندلی مختص کسانی که از خارج بازگشتهاند ،نیست و به
صورت کلی است؛ یعنی کسانی در داخل این مبالغ را به کمک برخی شرکتها و به واسطه فساد در زیرمجموعههای وزارت
بهداشت می گیرند» .حال باید منتظر باشیم ببینیم نهادهای نظارتی چنین تخلفاتی را چگونه مورد بررسی قرار خواهند
داد و به چه نتیجهای خواهند رسید.
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2.4 M views

حکم دوست داشتنی یک قاضی   
رئیس دادگستری شهرستان سرعین در رسیدگی به
پرونده یک متهم ،او را به جای حبس و زندان به خرید
 ۱۱۰جفت کفش با کیفیت تولید داخل کشور به مبلغ
 ۱۵۰میلیون ریال برای کودکان و دانشآموزان یتیم و
محروم این شهرستان محکوم کرد .محمدی هفته پیش
هم در حکم دیگری سه نفر از محیطبانان این شهرستان
را نیز به اتهام قصور در انجام وظیفه و اجرای حکم یک
شکارچی غیرمجاز به پرورش و رهاسازی  ۱۸قطعه کبک
در طبیعت محکوم کرده بود .این احکام با واکنش های
زیادی در فضای مجازی همراه شد .کاربری نوشت« :طرح
جالبیه هرچند مجرم باید مجازات بشه ولی کاش بیشتر از
این احکام استفاده بشه».

2.8 M views

ممنون که به ما چیزی نمیگویید
تیزر جدید ستاد احیای امر به معروف در فضای مجازی
بازنشر زیادی داشت .در این ویدئو پلیسی که بی ادبانه
صحبت می کند ،مدیرکلی که وعده دروغ می دهد ،آقازاده
ای که رشوه می دهد ،کارمند بانکی که وام بدون وثیقه
می دهــد ،نماینده مجلسی که رای مخفی می دهد به
دوربین زل زدهاند و تشکر می کنند که کاری به کار آن
ها نداریم .کاربری نوشت « :کلیپ خوبی بود اما عواقب
سکوت و شراکت در منکر هم باید دیده بشه ».کاربر
دیگرینوشت«:بایدیکبستریفراهم شهتااگربهکسی
انتقاد کردیم و طرف خواست انتقام بگیره ازمون ،قانون
پشتیبانمونباشه».
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ضامن جوان و میلیاردر که بود؟
پشت پرده وثیقه  ۲۰میلیاردی یک جوان  26ساله برای
شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق خیلی زود در فضای
مجازی بازتاب پیدا کرد .کاربران زیادی مشخصات این
ضامن  26ساله را بازنشر کردند .امیر بارانی ،جوان
دهههفتادیکهبرایشبنمنعمتزادهوثیقه۲۰میلیاردی
گذاشته فرزند سیدمعین ،متولد  73/۱۰/11است.
پدر امیر مالک «معینموتور» ،واردکننده پورشه است!
کاربران هم درباره این ضامن جوان و میلیاردر نظرات
جالبی داشتند .کاربری نوشت« :امیر بارانی ،خواسته
سند بذاره واسه شبنم نعمتزاده ،دیدن طرف خودش
 ۲6سالشه و سندی که میخواد بذاره  ۲۰میلیارد تومان
ارزش داره ،ازش قبول نکردن ،احتماال خودش رو هم
میگیرن تا بفهمن این قدر پول رو از کجا آورده».

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی هستند؟

مثل هفته های پیش ،در پایان این هفته هم هفت مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را در این ستون باهم مرور می کنیم.
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

مختارثقفیوسریالمختارنامه:ایندومقالهازابتدای
محرمتاکنونهرروزدرفهرستپربازدیدهایویکیپدیا
حضور دارد و نشان می دهد مردم هنوز به این سریال
تاریخی که به وقایع عاشورا و بعد آن می پردازد عالقه
زیادیدارند.
دخترآبی:اینمقالهکهبهتازگیدر 21شهریورامسال
مطرحشدهدرهفتهپیشازمقالههایپرمخاطببود.در
اینمقالهشرحماجرا،مصاحبههایپدرسحرخدایاریو
سوابقخودکشیاشقراردارد.
اســدا ...عسکراوالدی :مقاله کوتاهی بعد از فوت
عسکراوالدی معروف به «آقای بــازار» در  22شهریور
پربازدیدشدهاست.
هادی چوپان :گرگ ایرانی که توانسته در 26شهریور
و در بزرگترین رویــداد پــرورش انــدام سال  ۲۰۱۹به
نام مسترالمپیانفرسومشود.
حبیبا...عسکراوالدی:بهنظرمیرسد
بسیاریباجستوجویعسکراوالدیدر
ویکی پدیا قصد داشتند درباره اسدا...
بــرادر کوچک تر حبیب ا ...بیشتر
بدانند ولی اشتباها حبیب
ا...راانتخابکردهاند.
سریال ستایش :با
شــروع فصل ســوم و
انتقادهای زیــادی
که به گریم ستایش
در ای ــن فصل ب ــود انتظار
داشتیم نام این سریال در پله
هایباالتریقراربگیرد.
پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1بیانات مهم رهبر انقالب درباره مذاکره با آمریکا

 6.14میلیون بازدید در  1637کانال ،تاریخ انتشار6/26 :

 .2ضرب و شتم مردم توسط شمر تعزیه
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 3.90میلیون بازدید در  764کانال ،تاریخ انتشار6/21 :

بیایی
زوجیبهیک
ر
ستورانغذاهای
در
یای
یدربریتیش
کلمبیارفتهبودن
که
ازداخلصدفی
که
سف
ارشداده
بودن ۴۸عدد
مر
واریدپیداکردن
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دانشگاه بابل باالتر از آکسفورد
در رتبهبندی جدیدی که از سوی تایمز منتشر شده
 1396دانشگاه بر اساس معیارهای مختلفی رتبهبندی
شدهاند که دانشگاه بابل در یکی از بخشها به عنوان
دانشگاه برتر ایران و یکی از دانشگاههای برتر جهان حتی
باالتر از آکسفورد و کمبریج قرار گرفته است .دانشگاه
صنعتی نوشیروانی بابل سومین سال متوالی است که در
فهرست تایمز به عنوان برترین دانشگاه ایران شناخته
شده است .این رتبهبندی بر اساس معیارهای مختلفی
است و دانشگاه بابل در بخش استناد شدگی رتبه خوبی
در بین دانشگاههای جهان دارد .نمره این دانشگاه در این
زمینه برابر  ۹۹.۸از  100است .البته برخی معتقدند که
این رتبهبندی دانشگاهها نمیتواند مبنای دقیقی داشته
باشد به طوری که برخی دانشگاهها با دور زدن سیستم،
مقالههاییکدیگرراارجاعمیدهندتارتبهشانبهترشود.

و
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2.1 M views

برجـــــــــــام فکاهی
حمله مشر به مردم!

 .3امضای توافقنامه عدم ساخت و استفاده بمب
اتم (توافق طنزی که در آن توافقی شبیه برجام با
امضاهای جعلی که نام موگرینی -وزیران خارجه
وقت ایران و آمریکا و ..پای آن است )
 2.70میلیون بازدید در  378کانال ،تاریخ انتشار6/24 :

 .4تالش سگیبراینجاتفرزندانشاززیرآوار

 2.62میلیون بازدید در  413کانال ،تاریخ انتشار6/22 :

 .5عذرخواهی صبا کمالی بابت پست اهانت آمیزش

 2.61میلیون بازدید در  303کانال ،تاریخ انتشار6/21 :

 .6پایان معافیت از سربازی در ازای ایثارگری والدین

 2.46میلیون بازدید در  1116کانال ،تاریخ انتشار6/25 :

 .7شرایط رانندگان اسنپ و تپسی سخت شد

 2.30میلیون بازدید در  733کانال ،تاریخ انتشار 6/24

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

@roznamekhorasan
@roznamekhorasan
@khorasan_farsi
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

نتایج کنکور :درباره این واژه باید به اطالع برسانیم که
توجوهای زیادی که مربوط به نتایج کنکور می
با جس 
شده به این واژه رسیدیم و اال این واژه به خودی خود پر
جستوجونبوده.واژههاییچونسایتسنجش،آزمون،
کنکور،نتایجکنکورو...بهدستآمدهاست.دلیلآنهم
اعالمنتایجکنکوردر 23شهریوربودهاست.
اسمدختربا«گ»:یکیازعجیبهایپرجستوجودر
اینهفتهرامیتوانمربوطبهاینجستوجودانستکه
مردمخراسانجنوبی،کردستانوگلستانبیشترازهمه
آنراجستوجوکردند.
تلگرام طالیی فارسی :به نظر می رسد بسیاری برای
رهایی از  VPNبه سراغ پوسته هایی رفته اند که پیش از
این بدون استفاده از فیلتر شکن می توانسته آن ها را به
محیطتلگراماتصالدهد.مردمتهرانویزدبیشترازبقیه
تلگرامطالییراجستوجوکردند.
کشفسیارهایشبیهزمین:در 21شهریوربودکهخبر
کشف آب در سیاره ای که دمایی بین صفر و  40درجه
داردخبرسازشد.
آیفون  :11بعد از رونمایی اپل 11بسیاری برای دیدن
ظاهر و مشخصات آن به سراغ گوگل رفتند و این هفته
سهممردمآذربایجانواصفهانازدیگرانبیشتربود.
صبا کمالی :پست پردردسر اینستاگرامی این بازیگر با
اینکهخیلیزودآنراحذفوعذرخواهیکردباعثشد
چندروزیدرفضایمجازیبسیاردیدهشود.
آهنگ جدید تتلو :استان های خراسان شمالی و
جنوبیبیشترازبقیهاستانهابهدنبال آهنگیکهشش
روزپیشازاینخوانندهزیرزمینیمنتشرشده،بودند.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#دروغ_دخـــتـــر_آبـــی# ،دخــتــر_آبــی و #سحر_
خدایاری ازهشتگهایداغتوئیتربودکه«دروغدختر
آبی» با حدود  175هزار توئیت در صدر بود و بعد از آن
«دخترآبی»با 135هزارتوئیتدررتبهبعدیقرارگرفت.
#محاکمه_خبرآنالین بعد از گزارش  20:30درباره
دخترآبیبهنوعیاینخبرگزاریمتهمبهدروغگوییشد
وکمپینمحاکمهاینخبرگزاریشکلگرفت.
#صبا_کمالی نــام بازیگری اســت کــه بعد از پست
اینستاگرامیاشکهخیلیزودآنراحذف
وعذرخواهیکردوبسیاریآنراتوهین
به مقدسات می دانستند در توئیتر داغ
شد.
کاربران توئیتر در تبیین مدیریت
جــهــادی ،تقدیر از مسئوالن
خـــدوم و بــیــان ظرفیتهای
اسالمشهر،هشتگ #طالی_
اسالمشهر را داغ کردند.
#حب_الحسین_یجمعنا
همازداغهایهفتهبود.
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