 #هشتگ
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آخریننسخهصفدرایرانو 5سالحبس
برایشوخیخریک!

تصاویر پربازدید فضای مجازی
کارت عروسی یک زوج سیرجانی

وقتی دنبال
شهادت
باشی
زندگیت رو
هم با یاد و
خاطره شهدا
شروع می
کنی مثل این
دو تا جوون
سیرجانی

کالس تحلیل ماکت معماری مخصوص  5ساله ها!
تضمین درباره پرورش استعدادها و شکوفا کردن خالقیت های کودک و تبدیل او
به فردی نخبه ،وعدههای جذابی است که هر پدر و مادری را جذب می کند .اما در
این میان عده ای کیسه های بزرگی برای خالی کردن جیب مردم با وعده های آن
چنانی دوخته اند .به تازگی هم گزارشی در فضای مجازی دست به دست شد
که از برنامه های عجیب و غریب مهد کودک های الکچری حکایت داشت .در
گزارش ایران آمده است که برای کودکان  5تا  6ساله در برخی مهد کودک ها
کالس آموزش معماری و تحلیل ماکت توسط یک فوق لیسانس معماری برگزار
می شود که واکنش های زیادی را به همراه داشت .کاربری نوشت« :کودک پنج
ساله چه درکی از معماری داره که براش کالس معماری میذارن؟!» کاربر دیگری
نوشت« :یه عده برای این که بهشون بگن الکچری حاضرن به هر چرندی پول بدن
و یه عده هم فهمیدن و به هر طریقی ازشون پول میگیرن».

وضعیت

سرقت با گدایی!

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟
اینهفتهطبقروالهفتههایگذشتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید و
پرکاربرددرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیراباهممرورمیکنیم.
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خانه
ها در خلخال!

درباره روش های سرقت گوشی در همین ستون بارها نوشته ایم .به تازگی هم
ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که از روش جدیدی پرده بر می
داشت .در این ویدئو پسر بچه ای به بهانه دریافت کمک مالی به سوژه مد نظرش
چسبیده و با آویزان شدن به فرد گوشی همراه او را از جیبش به سرقت می برد.
کاربران به این نوع سرقت واکنش های زیادی نشان دادند .کاربری نوشت« :این
بچه ها زیر نظر یک باند در حال کار کردن هستن و بهشون حسابی آموزش دادن و
اال هیچ آدمی از بدو تولد دزد نیست ».کاربر دیگری نوشت« :جمع کردن این بچه
ها از سطح شهر به تنهایی کاری رو پیش نمی بره ،چون از روز بعد یه عده بچه دیگه
پیدا میشن ،باید برای مقابله با این معضل مافیای اون رو از بین برد».

وقتی صف دوست داریم!
صبح روز گذشته بنا به دستور رئیس جمهور قطعه یک آزادراه تهران – شمال برای
چند ساعت به صورت آزمایشی بازگشایی و همین باعث شد بسیاری برای این که
اولیننفریباشندکه چرخ خودروی شانبررویاینآزادراه حرکتمیکند،صف
طوالنی ایجاد کنند که تصاویر آن در فضای مجازی بسیار باز نشر شد .کاربری که
خود در این صف حضور داشته زیر سلفی که در این بزرگراه گرفته بود ،نوشت:
«خیلی کیف میده جزو اولین ها باشی که یه جا رو فتح می کنی ».کاربر دیگری
در پاسخ به کاربر قبل نوشت« :خوبه حاال قدم به یه بزرگراه گذاشتی اگه یه
جا رو کشف می کردی چه می کردی تو  »..کاربری هم نوشت« :اصال ما ملت صف
دوستیشدیمهرجاصفباشهوامیایستیمخواهخریدماشینچندصدمیلیونی،
خواه افتتاح یه بزرگراه».

 5سال حبس برای شوخی خرکی!
شوخی با کرونا هم اولین قربانی خودش را گرفت .ویدئویی در شبکه های اجتماعی
از رفتار یک روس در مترو منتشر شد که بازتاب وسیعی داشت و باعث پنج سال
حبس برای او شد .در این ویدئو مرد روس برای این که دیگران را بترساند طوری
وانمود می کند که انگار کرونا دارد .هرچند با این کار بازهم عده ای به کمک او
رفتندولیاینحرکتبرخیراهمنگرانکردوهمینشوخیباعثشدکهپلیس
روسیه این فرد را بازداشت و به 5سال حبس محکوم کند .این ویدئو خیلی زود
بازتاب جهانی پیدا کرد و واکنش کاربران ایرانی را هم در پی داشت .کاربری
نوشت« :احتماال می خواسته این جوری مردم پاشن بره بشینه روی صندلی مترو
که حاال باید بشینه روی صندلی زندان ».کاربر دیگری نوشت« :فیلم برداری که
این ویدئو رو پخش کرده هم باید می گرفتن اون بوده که منتشر کننده ترس بوده».

انگل جنجایل کره ای
و زم در دادگاه!

اینقدریبرف
اومدهکهاز
درزایدرهم
برفزدهداخل
خداکنهفقط
بقیهکشورکمتر
گازمصرفکنن
تابهاوناکهتوی
سرماهستنهم
گازبرسه
مگه َاسبه؟!

احتماالاین
بندهخدا
اسباشرو
فروختهواین
ماشینرو
خریدهوهنوز
فکرمیکنه
هرچیکه
سوارشمیشه
روبایدببندهتا
درنره!

یک لقمه نان!

دعوایدو
تاموشسر
یکلقمه
نونچه
تصویرناب
ودوست
داشتنی
تویمتروی
لندنایجاد
کرده

پنچر کردن راهش نیست!
«پارک = انفجار»« ،پارک= پنچری» این ها نوشته های پالکاردهایی است که
حتما تا به حال دیده اید و شاید خود شما هم روی در پارکینگ تان نصب کرده
باشید .پالکاردهایی که در اصل جرم هستند و تهدید محسوب می شوند.
اما در شبکه های اجتماعی برای راحت شدن از خودروهایی که جلوی در منزل
یا پارکینگ شما پارک کرده اند ،روشی معرفی شده که بازنشر زیادی داشته
است .در این روش گفته شده شما اگر صاحب خودرویی را که سد معبر کرده
نمیشناسید ،کافی است شماره پالک خودرو را به شماره  ۲۱۸راهور اطالع
دهید تا با گرفتن شماره همراه صاحب خودرو ایشان را مطلع کنند تا با جابه جایی
وسیله نقلیه خود ،رفع سد معبر کند! کاربری نوشت« :به  110هم زنگ بزنید
بهتون کمک می کنه ولی کاش واقعا یاد بگیریم که جلوی پل یا پارکینگ خونه کسی
پارک نکنیم».

صدای کارگران را بشنو آقای مدیر!
در میان همه عکسها و ویدئوهایی که از برف سنگین رشت منتشر میشود،
ویدئویی هم از یکی از کارگران شریف شهرداری رشت منتشر شده که واکنش
کاربران زیادی را به همراه داشته است .این کارگر مسن در حالی که لباس
مناسبی هم در سرمای این روزهای رشت به تن ندارد ،رو به دوربین میگوید:
«مدیران ما توی دفترهای خودشان با کت و کاپشن مینشینند و فکر ما را
نمیکنند.منسهماهاستحقوقنگرفتهاموپولندارمکاپشنیبخرمیاشکمم
را سیر کنم .حاال خانواده ام هیچ ،هم شکم خودم را نمیتوانم سیر کنم» .این
مرددرحالیاینحرفهارامیزندکهیکنایلونپالستیکیبرتنکردهودستکش
هم ندارد .کاربری نوشت« :این نهایت بیکفایتی اون دسته از مسئوالنیه که
جاشون گرمه و از وضعیت کارگرهای زیر مجموعه شون خبر ندارن».

اگهاینحیوون جابهجاییهایعظیم
رووارونهنمی
آوردنواین
تسمههاروبه
سینهکرگدن
میبستن،
بهخاطروزن
زیادشیاخفه
میشدیافشار
زیادیروی
قلبشمیاومد

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

جایزه اسکار :مراسم اسکار یکی از شاخصترین
مراسم اهدای جوایز در جهان و بزرگ ترین جایزه در
زمینه سینماست و هر ساله در بیش از  ۱۰۰کشور
جهان بهصورت زنده پخش میشود .ساعت چهار و نیم
صبحدوشنبهبیستویکمبهمن ۱۳۹۸بهوقتتهران،
برندگاناسکار ۲۰۲۰معرفیشدند.
فیلم سینمایی انگل  :2019برنده جایزه اسکار که
عجیبترین جایز ه اسکار سالهای اخیر بود .اولینبار
استکهیکفیلمخارجیزبان(کرهجنوبی)جایز هاسکار
بهترین فیلم را هم کسب می کند .فیلمی درباره فاصله
طبقاتی و یک خانواده فقیر که پسر خانواده به صورت
اتفاقیمعلمسرخانهیکدخترثروتمندمیشودو...
صادققطبزاده:بهنظرمیرسددلیلپربازدیدشدن
این مقاله پخش مستند سه قسمتی درباره صادق قطب
زاده در روزهای اخیر باشد که توسط بی بی سی ساخته
شده است .قطب زاده در  24شهریور  1361به اتهام
توطئهعلیه کشور اعدامشد.
روز ولنتاین :چند سالی است  ۲۵بهمن ( ۱۴فوریه)
به عنوان روز عشاق در کشور ما باب شده و بازار خرید
گــل ،عــروســک و شکالت در ایــن روز حسابی داغ
میشود.
روح ا ...زم :اولــیــن جلسه محاکمه زم درحــالــی
بــرگــزار شــد کــه بــا توجه بــه اتهامات او و قرارگرفتن
اتـــــهـــــام افـــــســـــاد فـــــــیاالرض
بـهعــنــوان اولــیــن و اصلیترین
اتهامش ،صدور حکم اعدام دور
ازذهننیست.
واکین فینیکس:فینیکس
بعد از سه بار
نــــامــــزدی
اســــــکــــــار
بـــاالخـــره در چــهــارمــیــن
نامزدی ،جایزه اسکار را به
خانه بــرد .او جایزه بهترین
بازیگرنقشاولمردبرایفیلم
جوکرراازآنخودکرد.
در میان پربازدیدهای این هفته نیز
یکمقالهغیراخالقیوجوددارد.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1شیوه جدید کالهبرداری پیامکی با عنوان شکایت
 3.35میلیونبازدیددر ۶۸۵کانال،تاریخانتشار11/20:

 .2زمان واریز عیدی کارمندان مشخص شد

 3.31میلیونبازدیددر ۱۰۸۱کانال،تاریخانتشار11/19:

 .3شایعه استعفای رئیس جمهور در آستانه ۲۲بهمن
 2.98میلیونبازدیددر ۸۸۵کانال،تاریخانتشار11/21:

 .4ماهواره ظفر به فضا پرتاب شد

 2.97میلیونبازدیددر ۷۷۵کانال،تاریخانتشار11/20:

 .5ارتفاع 6متری برف در جاده مهاباد  -بوکان

 2.95میلیونبازدیددر ۹۷۵کانال،تاریخانتشار11/21:

 .6جدول لیگ برتر فوتبال پس از هفته نوزدهم

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

 2.78میلیونبازدیددر ۵۲۹کانال،تاریخانتشار11/18:

 .7تعطیالت رسمی سال  99در یک نگاه

 2.70میلیونبازدیددر ۷۶۶کانال،تاریخانتشار11/19:

@roznamekhorasan
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

ثبت نام خودرو :ایران خودرو در حالی هفته گذشته
شــروع به پیش فــروش خــودرو کرد که از همان دقایق
ابتدایی سایت ایران خودرو اجازه ورود به مشتریان را
نمی داد! البته بسیاری به دلیل تفاوت بــاالی قیمت
خودروها از کارخانه تا بازار ،تالش خود را برای خرید از
سایتانجامدادند.
قیمتماسک:باشایعهکمبودماسکبسیاریبهدنبال
قیمت ماسک بودند هر چند ماسک همچنان به وفور در
دسترساست.
قیمت روز دالر:نوساناتقیمتارزدرروزهایاخیرهم
یکیازدالیلیبودکهمردمرابرایپیداکردنقیمتلحظه
ایارزبهسراغگوگلفرستاد.
شهاب حسینی :صحبت هــای حسینی در
نشستخبریفیلم«شین»کهدرآنازکیمیایی
به دلیل تحریم جشنواره انتقاد کرده بود،
بسیارپرواکنشبود.
دانلود فیلم سینمایی انگل:2019
بسیاری از کاربران برای دانلود فیلم
کرهای Parasiteکهتوانستدربخش
بهترین فیلم بینالمللی و بهترین
کارگردانیاسکاربگیرد،بهسراغگوگل
رفتندوالبتهدستخالیهمبرنگشتند.
ابراهیمحاتمیکیا:حاتمیکیاهمبافیلم
خروج به جشنواره فجر امسال آمد که مثل
سالهایگذشتهباحاشیههاییهمراهبود.
کرونا :این ویروس هنوز هم در صدر اخبار دیده
میشود.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#فجر_سلیمانی :کاربران آغاز چهل و دومین سال
پیروزیانقالبراکهمصادفبااربعینشهادتفرمانده
دالورجبههمقاومتبود،بااینهشتگگرامیداشتند.
#ایران_قوی:درهفتهایکهگذشترهبرانقالبدر
جمع جوانان ،سخنانی را ایراد کردند که در این میان
بخشی از صحبتهای ایشان باعث شد حال و هوای
توئیترباهشتگ#ایران_قویهمراهباشد.
#تا_انقالب_مهدی :کاربران فضای مجازی با این
هشتگبه دشمنان ایران گوشزد کردند که این انقالب
تا ظهور منجی بشریت پایدار و پر قدرت خواهد ماند.
#انتخابات :با شــروع تبلیغات نامزدهای انتخابات
مجلس شورای اسالمی بسیاری با نوشتن نظراتشان
درباره انتخاباتازاینهشتگاستفادهکردند.
#می_آیم_چون:کاربرانفضایمجازیپیشازسالروز
 ۲۲بهمن با هشتگ #می_آیم_چون ،از دالیل حضور
پرشورخوددرراهپیماییاینروزگفتند.
#شهاب_حسینی :حاشیه ها و انتقادهای شهاب
حسینی به برخی از تحریم کننده های جشنواره در
نشست خبری فیلم «شین» باعث شد تا تعدادی از
کاربرانتوئیترازاینهشتگ استفادهکنند.
بانزدیکشدنزمانانتخابات،رسانههایآنورآبیبرای
کمرنگکردنحضورمردمدستبهکارشدهاندوهشتگ
رای_بی_رای را ایجاد کردند .با نگاهی به الگوی مکان
هایاستفادهازاینهشتگدرترندمپمیبینیمکهاین
هشتگبیشتردرخارجازکشوراستفادهشدهاست.

www.khorasannews.com

ذائقههای عجیب ،خوردنیهای غریب
«چالش غذاهای عجیب» ،تابع هیچ قاعدهای نیست .شرکتکنندگان دو راه بیشتر ندارند ،یا باید غذاهای غیرعادی را بخورند یا مقدار
غذاییکهمیخورند،غیرعادیباشد.تاسال ٢٠١٨میالدی،نامهشتنفربهعنوانرکوردداراناینچالشدیوانهوارثبتشدهاست.

 ٣6سوسکدر 6٠ثانیه:

در سال ٢٠٠١میالدی مردی به نام کن ادواردز در مقابل دوربین زنده
تلویزیون٣6سوسکرادرعرضیکدقیقهمیلکرد.اینسوسکهاازنوع
هیسینگماداگاسکاربودندکهنوعبالغآنتا٨سانتیمتررشدمیکند.

 ٧٩٠گرم کره در 5دقیقه:

مغز 5٧گاودر 5دقیقه:
تاکروکوبایاشیاهلژاپنکهاتفاقاجثهخیلیبزرگیهمنداشتباشرکت
در یک چالش عجیب مغز5٧گاو بینوا را در عرض 5دقیقه به تنهایی نوش
جانکرد!اینمقدارمغزگاومعادل٨کیلوگرممیشود.

 150سانتگزنهدریکدقیقه:
حتیتصوراینکهگیاهگزنهراداخلدهانتانبگذاریدهموحشتناکاست.
امادربعضیمسابقاتامکانعقبنشینیوجودنداردمخصوص ًابرایالکس

 ٣٠سانتیمترپیتزادر ٢٣ثانیه:
کلوینمدیناازفیلیپینبرایثبترکوردخودکاردوچنگالراکنارگذاشت
ویکپیتزای٣٠سانتیمتریرافقططی٢٣ثانیهخورد!

 ١١کیلوو 5٠٠گرمکلمدر ٨دقیقه:
خوردن١١کیلوو5٠٠گرمکلمآنهمدر٨دقیقهچندانعاقالنهنیستاما
گیدئوناوجیازکشورآمریکااینکارراکرد.

 ٣کیلوو 6٠٠گرممایونزدر ٨دقیقه:
اولگژورنیتسکیآمریکاییبرایشکستنرکوردحدودسهکیلوو6٠٠گرم
سسمایونزراکهمعادل٨٠توپگلفاست،در٨دقیقهبلعید.

 ٧4هات داگ در ١٠دقیقه:
هاتداگقطع ًاجذابترازمغزگاویاسوسکزندهاست.یکیازمشهورترین
چالشهای رقابتی ،مسابقه هاتداگ خوری است که جویی چستانت
آمریکاییبابلعیدن٧4هاتداگدر١٠دقیقهرکوردداراینچالشاست.
گبرابر١١متریامعادلقد٢زرافهاست!
طولاینتعدادهاتدا 
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خوردنچیزیحدودیککیلوگرمکرهخالی،اتفاقدلپذیرینیست.ضمن
این که این مقدار کره 5هزار و 6٩١کالری دارد که برای سوزاندن آن باید
١٨٠دقیقهبدوید!بااینحالدانلرمانآمریکاییدرسال٢٠٠٢میالدی
دقیقابابلعیدن ٧٩٠گرم،رکوردکرهخوریراشکست!

ویلیامزانگلیسیکه١5٠سانتیمترگزنهرادریکدقیقهخورد.

