 #هشتگ
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فرارهایبنزینیتلخ واینبارعشقفرزندانه!




2.9 M views

اگر  500میلیون پیدا کنید چه می کنید؟
بهنظرمحتماازخودتانبپرسیدکهاگر 500میلیونتومان
پیداکنید چهمیکنید؟آیاآنرا بهصاحبشبرمیگردانید
یا  !...قطعا دل کندن از این همه پول کار ساده ای نیست
اما به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان
می داد یک کارگر شهرداری به راحتی به ندای وجدانش
گوش داده و پول را به صاحبش برگردانده است .آقا
ایرج کارگر شهرداری کرج ،کیفی را که در آن ۵۰۰میلیون
تومان پول بوده است پیدا میکند و آن را به صاحبش که
میخواسته خانه بخرد ،برمیگرداند و این مرد زحمتکش
و امانتدار با برگرداندن این پول خانهای برای آخرت خود
میخرد .کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :واقعا کار بزرگی کرده که  500میلیون
رو برگردونده».



2.1 M views

مالیات پزشکان آمریکایی  3برابر صادرات نفت ایران
بسیاری از دولتهای جهان بخش زیادی از درآمدشان
را با دریافت مالیات از قشرهای مختلف جامعه کسب
میکنند .به خصوص در بین قشرهای پردرآمد مانند
پزشکان و وکال پرداخت به موقع مالیات میتواند دولت
را در پیشبرد امور مالیاش کمک کند .به تازگی آماری
از میزان مالیات پرداخت شده از سوی پزشکان در
آمریکا برای سال  ۲۰۱۵در فضای مجازی بازنشر شد
که نشان می داد حدود سه برابر میزانی است که ایران
برای صادرات نفت خود در سال  ۱۳۹۹روی آن حساب
کرده است .آمار موجود حاکی از آن است که در سال
 ۲۰۱۵پزشکان آمریکایی در مجموع بیش از 66/8
میلیارد دالر مالیات پرداخت کردهاند .موضوع دریافت
مالیات از تمام قشرها از جمله پزشکان در آمریکا به
قدری جدی است که هرگونه تخلف در اظهار میزان
درآمد و تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا ندادن مالیات
میتواند به جریمههای سنگین و حتی زندان ختم شود.

تصاویر پربازدید فضای مجازی
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ازدحام در دروازه دولت



فرارهای بنزینی



3.4 M views

همیشه «مادرانه» ،این بار «فرزندانه»
«واکنش پسربچه رو دوست داشتم!» در ویدئویی
که در فضای مجازی منتشر شده است پسر و مادری
چینی روی خط عابر پیاده با یک خودرو تصادف میکنند.
پسربچه حدود  8 ،7ساله که در متن این حادثه است به
سمت خودرو میرود و لگدی به آن میزند و سعی دارد از
کسی که باعث مجروح شدن مادرش شده انتقام بگیرد.
انتشار این ویدئو موجی از واکنشهای احساسی کاربران
کشورهای مختلف را در پی داشته است .کاربری با نشر آن
نوشت« :این حس دفاع بچه از مادرش فوقالعاده بود».
کاربر دیگری هم نوشت« :یاد دوران بچگی ام میفتم که
با مادرم وقتی تو کوچههای تاریک میرفتم و چند تا سگ
میخواستن بهمون حمله کنن به مامانم میگفتم نگران
نباش تو جیبم چاقو دارم .چاقو نداشتم از ترس هم
میلرزیدم اما دوست داشتم به مامانم اطمینان بدم
که نترسه».

2.4 M views

لغو کنسرت به خاطر سرویس بهداشتی!
یکی از خبرهای پربازدیدی که واکنش های متفاوتی
داشت مربوط به لغو کنسرت پرواز همای در لرستان بود.
ماجرا از این قرار است کهپلیس لرستان کنسرتپرواز
همای را به خاطر نبود سرویس بهداشتی در محل برگزاری
کنسرت و با هدف تامین حقوق مردم لغو کرده و همین
اتفاق واکنش هایی را به همراه داشته است .عده ای
معتقدند که کار پلیس کامال برای رعایت حقوق شهروندی
بوده و قانونی و درست است و عده ای هم مقصر اصلی را
برگزار کنندگان می دانند که با وجود این که بلیت حداقل
 ۱۰۰هزار تومانی فروخته اند چرا محلی برای سرویس
بهداشتی درنظر نگرفته اند و حقوق افرادی را که برای
تهیه بلیت هزینه کرده اند نادیده گرفته اند .کاربری
نوشت« :باید اون تهیه کننده ای رو که هنوز نمی دونه
باید در محل کنسرت سرویس بهداشتی هم باشه جریمه
کرد ».کاربر دیگری نوشت« :امیدوارم پول اونایی رو که
بلیت خریده بودن به موقع پس بدن».

دیروزشلوغی
خاصیدرخط
کمترویتهران
ی
ایجادشدهبودکه
سئوالندلیلآن
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ق
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اعالمکردند

فیلیپجی.
بریگز،عکاس
کنیاییدر
جنوبشرقی
اینکشوراز
یک زرافهنربا
گردنشکسته
عکاسیکرده
است

توبوس نوشته ظریف و پندآموز
ا
پشتایناتوبوس
نوشته:اگه
میخوایباخدا
حرفبزنی،یه
جایامنپارک
کنوحرفبزن؛
امااگهمیخوای
اونروببینی،حین
رانندگیپیامک
بنویس!



3.4 M views

ماجرای ضرغامی در برف
ویدئویی از عزت ا ...ضرغامی در فضای مجازی منتشر
شد که او را در حال کمک به یک خودروی گیر افتاده در
برف جاده یاسوج نشان می داد .برخی کاربران این ویدئو
را نوعی تبلیغ انتخاباتی دانستند و از عبارت طنز رابین
هود در جاده یاسوج استفاده کردند در حالی که ضرغامی
کاندید نمایندگی مجلس نشده است اما با پیگیری
فهمیدیم که این ویدئو مربوط به 17آذر است .در این روز
قرار بوده رئیس پیشین سازمان صدا و سیما به مناسبت
روز دانشجو در محافل دانشجویی شهر یاسوج حضور
داشته باشد اما از آن جایی که بعد از سقوط هواپیمای
تهران به یاسوج پروازهای روزانه فرودگاه یاسوج به هفته
ای دو بار کاهش یافته او از راه زمینی به یاسوج می رود و
در جاده پشت برف می ماند.

تفکیک زباله در
تایلندرعایت
نمیشود.
دانشجویان
معترض در حاشیه
برگزاری یک
مسابقه ورزشی
با پوشیدن سطل
زباله به خیابان
آمدند تا به این
وضعیت اعتراض
کنند.

س
طل زبالههای معترض

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

اینهفتهطبقروالهفتههایگذشتههفتمقاله،کلمه،پست
وهشتگپربازدید وپرکاربرددرشبکههایاجتماعی و
فضایمجازیراباهممرورمیکنیم.
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فه گردنشکسته
زرا

2.8 M views

به تازگی در فضای مجازی ویدئوهای زیادی منتشر شده
که نشان می دهد برخی رانندگان بعد از سوخت گیری
در پمپ بنزین ،بدون پرداخت هزینه جایگاه سوخت،
از مکان متواری میشوند .این گونه سرقت ها به قدری
زیاد شده که صدای جایگاه داران هم درآمــده است
هرچند متصدی های پمپ بنزین موفق شده اند برخی
از این خودروها را متوقف کنند و پول بنزین را از آن ها
بگیرند .کاربری نوشت« :گیرم که خلق خدا را به طریقی
فریفتی با دست انتقام طبیعت چه می کنی!» کاربر
دیگری نوشت« :ای کاش یک دوربین هم وجود داشت تا
تخلف بعضی از این جایگاه های سوخت رو ثبت می کرد،
افزودن آب ،کم فروشی ،افزایش فشار هوای پمپ و ...
بخشی از این دزدی هاست ».کاربری هم نوشت« :قرار
بود فقر ریشه کن بشه ولی کاری کردن که به خاطر فقر
فقط دزد زیاد شده!»

خیلی
خوشتشریفآوردین!

تلفن عجیب از سانچی وشعار
حیا کن روی سکوهای مجازی !

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

اعدام محسن لرستانی :شایعهای مبنی بر صدور
و اجــرای حکم اعــدام بــرای این خواننده ،در فضای
مجازی دســت به دســت شد که از ســوی وکیل این
خواننده تکذیب شد.
تبریک روز دانشجو :خیلی ها بــرای ایــن که روز
دانشجو را به دوستان یا بستگان دانشجویشان تبریک
بگویند دنبال متن زیبایی در اینترنت بودند.
طرح ملی مسکن :بیش از یک ماه از شروع ثبت نام
طرح ملی مسکن می گذرد و هر چند وقت استان های
جدیدی می توانند در این طرح ثبت نام کنند .این روزها
هم ثبت نام در استان های خراسان رضوی و سمنان
آغاز شده است.
ســام اصــغــری :ســام اصــغــری یــک مــربــی ورزشــی
دورگــه ایرانی – آمریکایی است که بیشتر به خاطر
ازدواجــــش بــا بریتنی اســپــیــرز خواننده
مشهور آمریکایی به شهرت رسیده بود
اما او به تازگی مربی بدن ساز باشگاه
منچسترسیتی شـــده کــه ســر و
صدایی به پا کرده است.
رنــگ ســال  :2020موسسه
پنتون بــه دلیل خطرهایی که
مرجان های دریایی را تهدید می
کند سفید مرجانی را به عنوان
رنگ سال انتخاب کرده است.
اســتــعــفــای ظـــریـــف :در
هفته ای که گذشت شایعه
استعفای ظریف در شبکه های
اجتماعی پخش شد و خیلی زود
وزیر امور خارجه آن را تکذیب کرد.
نجفی :اعالم حکم مــجــدد قتل
عمد بــرای شهردار سابق تهران
باعث شدتا خیلی از کاربران
روز گــذشــتــه بــه جــســت و جو
دربــاره سرانجام این پرونده
بپردازند.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1بنزین دونرخی در بودجه  ۹۹حذف می شود
 6.01میلیونبازدیددر ۱۹۱۲کانال،تاریخانتشار9/18:

 .2واریز یارانه نقدی ساعت  20 ،24آذر 98

 4.65میلیونبازدیددر ۱۹۳۴کانال،تاریخانتشار9/15:

 .3سورپرایز پنج شنبه وزیر جوان چیه؟ تلگرام رفع
فیلتر میشه؟
4.46میلیونبازدیددر ۱۹۵۷کانال،تاریخانتشار9/19:

 .4قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
4.43میلیونبازدیددر ۱۲۸۱کانال،تاریخانتشار9/19

 .5گزارش زنده لیگ برتر پیکان  -استقالل

 4.34میلیونبازدیددر ۳۰۳کانال،تاریخانتشار9/18:

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

 .6اعالم عزای عمومی در کردستان

 4.22میلیونبازدیددر ۹۸۸کانال،تاریخانتشار9/15:

.7فهرستنمایندههاییکهبرایمجلسثبتنامکردند
 3.77میلیونبازدیددر ۷۸۰کانال،تاریخانتشار9/16:

@roznamekhorasan
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

عبدالمالکوعبدالحمیدریگی:نامسرکرده پیشین
گروهک تروریستی جندالشیطان و بــرادرش که به
کشتار شهروندان نظامی و غیرنظامی کشورمان
میپرداختندودرخرداد 89اعدامشدندبهدلیلپخش
نسخهنمایشخانگیفیلمسینماییشبیکهماهکامل
شددراینفهرستقرارگرفت.
فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد :این فیلم
سینمایی به کارگردانی نرگس آبیار و با بازی هوتن
شکیبا در نقش عبدالحمید ریگی و الناز شاکردوست
در نقش همسر او موفق ترین فیلم جشنواره فجر سال
 ۹۷بودکه توانستششسیمرغبلورینبهدستآورد.
آنفلوآنزا :بعد از اعالم فوت  81نفر به دلیل بیماری
آنفلوآنزابایدحقدادکهمردمبرایشناختاینبیماری
دربارهآنمطالعهبیشتریداشتهباشند.
نئولیبرالیسم :به نظر می رسد بعد از انتشار پرچم
هاییازفرانسهدربارهمبارزهبانئولیبرالیسممردمبرای
دانستنمفهومآنبهسراغویکیپدیارفتند.
روز دانشجو ۱۶ :آذر به یاد سه دانشجو که هنگام
اعتراض به دیــدار رسمی ریچارد نیکسون معاون
رئیسجمهور وقت در  ۱۶آذر  ۱۳۳۲شهید شدند
روزدانشجونامگذاریشدهاست.
دومقاله غیراخالقینیزازمواردپرجستوجوبودهاست.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#ایران :از هشتگ هایی است که مورد استفاده همه
ایرانیهاستودربرهههایمختلفیداغمیشود.
#استقالل :با فسخ یک طرفه قرارداد استراماچونی
به دلیل به موقع و منظم پرداخت نشدن حقوقش
بسیاری از هواداران تیم استقالل خواستار استعفای
مدیران شدند و از وزیر ورزش هم که برای رفع مشکل
کمکی نکرده گالیه داشتند و جو حیا کن که به معنی
درخواست استعفای یک مسئول و در ورزشگاه ها
معمولاستبهفضایمجازیمنتقلشدهبود.
#اعتراضات_سراسری :این هشتگ بر اساس داده
هایسایتترندمپبیشترازکشورعربستانوانگلیس
در حال داغ شدن است و با فروکش کردن اعتراضات
هنوزهمدرفهرستداغترینهاقراردارد.
#روزدانشجو :بازارتبریکروزدانشجودرتوئیترهمبا
همینهشتگدرهفتهگذشتهداغبود.
#اینترنت_ملی :بعد از برداشت های متفاوت از
صحبت های رئیس جمهور در مجلس درباره اینترنت
ملیبسیاریازکاربرانازاینهشتگاستفادهکردند.
#سانچی :کشتی سانچی  16دی  96در آب های
دریای شرق چین آتش گرفت و غرق شد اما به تازگی
یک شبکه آن ور آبی مستندی منتشر کرد که در آن
همسر یکی از جان باختگان ادعــا می کند از تلفن
کارکنانکشتیباآنهاتماسگرفتهمیشودوخانواده
هاهرماهقبضهایباالی 90هزارتومانخط کارکنان
سانچیراپرداختمیکنند.اینادعاالبتهگویاقبالهم
بهگونهایدیگرمطرحشدهبودکهتکذیبشد.
#پویابختیاری:یکی ازکشتهشدگاناغتشاشاتآبان
همازهشتگهایداغهفتهگذشتهتوئیتربود.
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