 #هشتگ
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پنج شنبه  2آبان 1398
 25صفر .1441شماره 20228

دردی بدتر از HIVو سرایت وعده درمانی به مدارس!


ورود یوسف پیامرب
و فرزندان میرزا در

تصاویر پربازدید فضای مجازی
اینخانوادهب
ششماه ریتانیاییحدود
دیگر
صاحب بیستو
دومینفرزند
شو
ن
م
ی
شن!اون
وقتبعضیازما
 3تابچهداشتن
روعارمیدونیم

خانواده  24نفری
در بریتانیا

هفته پر حرف و حدیث تلگرام

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

درپایاناینهفتههمهفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدیدوپرکاربرد
درشبکههایاجتماعی وفضایمجازیرادراینستونباهممرورمیکنیم.
746 K views

7

تکذیب شایعه عطر مرگ آور سعودی
حتما تا حاال شما هم شایعه عطری به نام «رشا» را که ادعا شده در حال توزیع در کشورمان است و چند مرتبه استفاده از
آن میتواند به فلج شدن فرد مصرف کننده یا مرگ وی منجر شود ،شنیده اید .درکنار عکسی از این عطر ،تصویر نامه
ای هم منتشر شده که حاوی جزئیات جالبی است ،از جمله این که عطر یاد شده قیمت مناسبی دارد ،به واسطه دست
فروشها عرضه میشود و آن را عربستان سعودی و امارات متحده عربی تهیه و توزیع می کنند .علت این کار هم اقدام
تالفی جویانه بابت حمله یمن به آرامکوی عربستان ذکر شده است!
بد نیست ماجرایی مشابه در مصر را که یک سال پیش اتفاق افتاده بود ،با هم مرور کنیم .سال گذشته در مصر شایعهای
پیچید که حکایت از توزیع عطری کشنده با برند « »Relaxدر فروشگاههای این کشور داشت که عمر مصرف کنندگانش
به سه روز نرسیده ،پایان مییافت و جز این کشور ،در دیگر کشورهای عربی نیز توزیع شده بود؛ شایعهای که سندش،
نامهای بود که امضا کننده آن مقامی نظامی در الجزایر بود!
جالب است بدانید هم نامه مقام نظامی الجزایر ُمهر محرمانه داشته و هم نامه مقام نظامی کشورمان؛ نامههایی که حاال
میدانیم جعلی هستند ،ولو این که خیلی طبیعی و واقعی به نظر برسند یا فراتر از آن ،روی سربرگ واقعی چاپ شده
باشند.در پایان امیدواریم مسئوالن مربوط خیلی زود درباره این گونه شایعات واکنش نشان دهند و نگذارند اذهان
عمومی مسموم و ماجرا به غائلههایی بزرگ منجر شود که یک نمونه از آن را در ماجرای ایدز در لردگان شاهد بودیم و
هنوز مردم آن منطقه از آن شایعه رنج می کشند.



ج
درآمریکا
جعبههایی
میفروشنکه
رویآنهانوشته
«:بهمدت30
سال نگهشون
دارید،بدوناین
که غذایداخلش
خراببشه!»



حاشیه

567 K views

ت لبنان
عتراضا
های ا

853 K views

وعده درمانی به مدارس رسید!

دردی بدتر از ! HIV

هرچندحضوردانشآموزاندرانتخاباتیدرسطحمدرسه،
تمرین دموکراسی است اما نکتهای که در بیست و دومین
انتخابات شوراهای دانشآموزی به چشم آمد ،شعارهای
تبلیغاتی و وعده های عجیب و دست نیافتنی نامزدها
بود که در فضای مجازی هم دست به دست شد و فارغ از
تلطیف فضا و خندهای که بر لب مینشاند ،یک پرسش را
در ذهن ایجاد میکرد« :چرا دانشآموزان وعدههای دروغ
و نشدنی میدهند؟» کاربران هم به این شعارها که عملی
کردن شان امکان پذیر نبود واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :خیلی از این شعارها کار خود دانش آموزان
نیست و نسخه بزرگ ترهاست ».کاربر دیگری نوشت:
«وقتی مسئوالن ما برای انتخاب شدن وعده دروغ می
دن و بعد از انتخاب شدن هم کسی کاری به وعده های
دروغشون نداره بچه ها هم یاد می گیرن».

تقریبا یک ماه از ماجرای شایعه HIVدر چنار محمودی
لردگان میگذرد ،شایعه ای که از همان ابتدا حاشیه های
زیادی داشت .البته به موقع واکنش نشان ندادن به
شایعه و اطالع رسانی نادرست هم به این شایعه دامن
زد .نبود فرهنگ سازی در زمینه ایدز باعث شده این
روزها کسی از مردم چنارمحمودی چیزی نخرد .به تازگی
هم تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که در شرح آن
آمدهاست:«کسیازاهالیچنارمحمودیناننمیخرد،هیچ
پزشکی حاضر به معاینه دندانهایشان نمیشود ،دولت
آمار دقیقی از مبتالیان به ایدز در «چنارمحمودی» نمی
دهد ،سیبها و گوجههای پای درختها هیچ میوهفروشی
را برای خرید وسوسه نمیکند ».کاربری نوشت« :امان
از درد بی فرهنگی که باعث شده مردم لردگان درد
ایدزشون سوزناک تر بشه!» کاربری هم نوشت« :کدوم
سازمان مسئول فرهنگ سازیه!»



عبه
هاییبرایحوادثغیرمترقبه



آخرشغالمپور
رباطصلیبی
استراماچونی
رو پارهمیکنه
واونو
میفرسته
پیش
شجاعیان!

رویکاغذنوشته:
«رویخستگیما
حساببازنکنید.
ماسهقسمت
صبرمیکردیمتا
سوباسایکشوت
بزنه!»

خوشحالی مربی
وازه بان های استقالل بعد از گل
در

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

روح ا ...زم :خبر دستگیری مدیر سایت و کانال
تلگرامی ضد انقالب آمد نیوز و پخش قسمت هایی از
اعترافات او در تلویزیون یکی از مهم ترین دالیلی است
که نام زم در صدر فهرست پربازدیدهای این هفته قرار
میگیرد.
سریال یوسف پیامبر :با شروع پخش سریال یوسف
پیامبربهنظرمیرسدناماینسریالهممانندمختارنامه
وستایش،تازمانیکهدرکنداکتورشبکهآیفیلمقرار
داشتهباشددرفهرستپربازدیدهاخواهدبود.
سریالستایش:طبقروالچندهفتهاخیراینسریال
درپرجستوجوهایگوگلقراردارد.
آخناتون :رحیم نــوروزی بازیگر این نقش در سریال
یوسف پیامبر بود .آخناتون یکی از فراعنه بود که یکتا
پرستیرادرمصررواجداد.
فدراسیون بحرین :به نظر می رسد رفتار توهین آمیز
هــواداران بحرینی هنگام پخش سرود ملی ایران در
بازیبینایندوتیمدرمقدماتیجامجهانیباعثشد
یکیاچندهکرسایتفدراسیونبحرینراهککنند.
سعدی :گروه موسیقی «کلدپلی» که
محبوب ترین آهنگ های قرن  21را
در انگلستان عرضه کرده است ،بعد
از چهار سال آلبوم جدیدی با عنوان
«طلوعوغروب»منتشرمیکندکهدر
باالیپوستراینگروهبیتمشهور
«بنیآدماعضاییکدیگرند/که
در آفرینش ز یک گوهرند» دیده
میشود.
در بین پربازدیدهای این هفته یک
مقاله غیر اخالقی هم درباره یکی
از بازیگران فیلم های مستهجن
داریم.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1چراتماسبا 118پولیشد؟

مبصرها
ی دهه نودی

 3.59میلیونبازدیددر  ۲۰۱۶کانال،تاریخانتشار7/25

.2درسیکهزنرزمیکاربه 2متجاوزداد

 2.52میلیونبازدیددر  ۶۲۵کانال،تاریخانتشار7/24:

.3رنگکردنمیوه بعدازرنگکردنگوشتبز
721 K views

معلمبهمبصر
گفته اسم هر کی
رو نوشتی باید
علتش رو هم
بنویسی .به جای
موزون نوشته
«موضوع»!

356 K views

تعرفه گمرکی گوشی های آیفون

گافی که انگار درست است!

تصویری با عنوان تعرفه های جدید گمرکی گوشی
مسافری برای برخی مدل های آیفون در فضای مجازی
دست به دست شد که واکنش های زیادی به همراه
داشت .در این تصویر ادعا شده است که تعرفه گمرکی
گوشی آیفون با توجه به مدل های مختلف از یک میلیون
و  150هزار تومان شروع می شود و به  2میلیون و 338
هزار تومان می رسد .برخی از کاربران معتقدند که این
مقدار تعرفه گمرکی باعث می شود قاچاق این کاال برای
قاچاقچیان به صرفه باشد .کاربری نوشت« :با این که
تعرفه گمرکی اش باالست ولی با قیمت دالر  11هزار و
 500هم که حساب کنی و این تعرفه رو هم بکشی روش
بازم توی کشورمون  7 ،6میلیون تومان از خارج از کشور
گرون تره!» کاربر دیگری نوشت« :بعید میدونم ِ
خود
آیفون رو گوشیهاش اینقدر سود کنه که مخابرات برای
رجیستری داره سود میکنه!»

با انتشار خبر موافقت مشروط سازمان محیط زیست با
طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان طی چند روز
گذشته ،دوباره مخالفتهای محیط زیستی زیادی مطرح
شده است .مخالفان میگویند برای اجرای این طرح بین
 100تا  700هکتار از جنگلهای هیرکانی نابود خواهد
شد .در ویدئویی هم که بهتازگی از برنامه فرمول یک
منتشر شده است معاون سازمان محیط زیست که مهمان
برنامه است در مقابل انتقادات مجری برنامه هنگام
توضیح دادن به اشتباه این سازمان را مسئول تخریب
محیطزیستاعالممیکندکههمیناتفاقباعثشوخیهای
بسیاریشدهاست.کاربرینوشت«:بااینعملکرد عجیب
سازمان محیط زیست واقعا این حرف آقای معاون خیلی هم
نادرست نبود!» .کاربر دیگری هم به لحن صحبت کردن
آقای معاون اشکال گرفت و نوشت« :آیا یک مدیر کشوری
باید با این لحن در رسانه ملی صحبت کند؟»

 2.08میلیونبازدیددر  ۸۰۷کانال،تاریخانتشار7/28:

.4زمانبازنشستگیپرایداعالمشد

 1.88میلیونبازدیددر  ۶۰۳کانال،تاریخانتشار7/30:

.5تکذیبسهمیهبندیکارتهایسوختشخصی
 1.83میلیونبازدیددر  ۶۵۴کانال،تاریخانتشار7.24

 .6روح ا ...زم را دستگاه اطالعاتی عــراق بازداشت
کردهاست
 1.79میلیونبازدیددر  ۳۸۲کانال،تاریخانتشار7/25:

.7بنزینسوپردرجایگاههایکشورنایابشد

 1.77میلیونبازدیددر ۵۶۲کانال،تاریخانتشار7/28:

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

اعمال شب اربعین ،زیارت اربعین و مسیرهای پیاده
روی جاماندگان اربعین :بسیاری از مردم جامعه برای
دانستن اعمال و خواندن زیارت اربعین به گوگل مراجعه
کردند.
محمد حسین رستمی :چند روز پس از دستگیری
روحا...زم،ویدئوییازسویسپاهمنتشرشدکهدرآنزم،
محمدحسینرستمی(مدیرسایتعماریون)رابهعنوان
اولینمنبعاطالعاتیخوددرایرانمعرفیمیکند.
شیرین نجفی :از ادمین هــای «آمدنیوز» که پس از
دستگیری زم برخیشبکههای آنورآبی بامصاحبهبااو
سعیدارندازرابطهعاطفیاشوزمسردربیاورند!
رفع فیلتر تلگرام :در 17مهر صحبت هایی درباره رفع
فیلتر تلگرام از قول دبیر شــورای عالی فضای مجازی
مطرح و خیلی زود تکذیب شد .چند روز پیش هم رئیس
کمیسیون امور داخلی کشور دربارۀ احتمال رفع فیلتر
تلگرام گفتهاست«:فعالاین احتمال وجودندارد».
گوشت یک میلیونی :ماجرای گوشتهای گوساله
الکچریوماساژدیدهکهدربرخیازفروشگاههایشمال
تهران با قیمت کیلویی یک میلیون تومان به فروش می
رسدهمبهپرجستوجوهارسید.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#حب_الحسین_یجمعنا و #حسینیه ایــران :از
هشتگهاییاستکهبهدلیلروزاربعینداغشدنشان
قابلپیشبینیبود.
#نشکر_العراق:کاربرانبااینهشتگازمهماننوازی
عراقیهادرطولراهپیماییاربعینتشکرکردند.
#مهدی_ترابی :حرکت حاوی پیام ترابی ،بازیکن تیم
فوتبالپرسپولیسپسازگلزنیمقابلتیمپیکانباعث
شدبسیاریازکاربرانتوئیتربرایحمایتازاووپیامش
اینهشتگراداغکنند.همچنینهشتگدیگریهمدر
انتقادازاقدامویدرتوئیترایجادشدهاست.
#فرزندان_میرزا:کاربرانباانتشارتصاویریازشهدای
مدافعحرمگیالنازاینهشتگاستفادهکردند.
#آذرآب:مشکالتشرکتآذرآباراکوحقوقنگرفتن
چند ماهه کارکنان آن که باعث بروز تجمعاتی هم شده
بود به توئیتر رسید و کاربران با داغ کردن این هشتگ از
کارگرانحمایتکردندوبامخاطبقراردادنمسئوالن
بهدنبالرفعمشکالتآنهابودند.
#شــــهــــیــــد_زریــــن :شــهــیــد
ع ــب ــدال ــرس ــول زریـــــن یکی
از ش ــه ــدای کــهــگــیــلــویــه و
بویراحمد و بهترین ﺗﮏ
ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﮏ ﻧﻔﺮﻩ
اســـــت کــــه ایـــن
روزهـــا کــاربــران
یاد او را زنده کردند.
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