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پنج شنبه  18اردیبهشت 1399
 13رمضان .1441شماره 20373

آموزش BMWبه مسئوالن ایرانی !


تصاویر پربازدید فضای مجازی
متفاو 
تترین جشن عروسی در کرونا



2.8 M views

کالهبرداریدرسکوتاپراتورها!
بارها درباره روش های کالهبرداری برایتان نوشته
ایم یکی از این نمونه ها که به نظر می رسد دوباره
شروع به فعالیت گسترده کرده مربوط به تک زنگ
ها و تماس های از دست رفته ای است که از شماره
های خارج از کشور روی گوشی شما می افتد .در این
روش کالهبرداران از شماره های هزینه دار خارج
از کشور با تلفن افراد مختلف در کشورهای جهان
سوم تماس می گیرند و بعد قطع می کنند .بعد از
این اتفاق قربانی کنجکاو می شود و بعد از این که
با آن شماره تماس می گیرد ثانیه ای هزار تومان
باید پرداخت کند .کاربری نوشت« :چرا اپراتور به
مشتریانش قبل از برقراری تماس های پولی هشدار
نمیده!» کاربر دیگری نوشت« :فقط شماره های خارج
از کشور نیست که شماره های داخلی هم هست که
کلی پول ازت کم میکنن».



2.1 M views

گوشی هوشمند معضلی برای ادامه تحصیل!
یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی ویدئوی تلخی
در توئیتر به اشتراک گذاشت که بسیار ناراحت
کننده بود .در شرح این ویدئو که برگه های پاره
شده یک کتاب در آن دیده می شود ،نوشته شده:
«دو دانشآموز خواهر و برادر ،یکی جسمیحرکتی و
دیگری ناشنوا،با وضعیت اقتصادی ضعیف .مادرشون
این فیلم را فرستاده که پدر به خاطر نداشتن گوشی
هوشمند ،نت و فشار مالی ،کتا بها را پاره کرده و
گفته نمیخواهم درس بخوانید!» کاربری نوشت:
«کــاش روزی برسه که دیگه هیچ خانواده ای در
کشورمون دچار فقر نباشه ».کاربر دیگری نوشت:
«آقای جهانگیری کجایی؟ تو که موقع انتخابات قول
دادی با همین دولت فقر رو ریشه کن می کنی چی شد
پس؟!» کاربر دیگری نوشت« :تنها مسئوالن مقصر
نیستند همه ما مقصریم ،اگه حواسمون به همسایه
هامون بود االن نباید یه خانواده بچه هاش رو به خاطر
فقر از ادامه تحصیل منع کنه».



این عروس و
داماد به جای
برگزاری
مراسم در این
روزها هزینه
مراسم شون
رو به صورت
بستههای
معیشتیبین
نیازمندان
توزیع کردن

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبال
چهچیزیبودند؟
اینهفتهطبقروال هرهفتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید و
پرکاربردرادرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.

کارایی گرانترین آپشن پراید!

یعنیکروناکاریکردکهفیلترضد
کروناهمبهآپشنماشینهااضافهشهو
چینهمشروعبهساختشکرده!

کلی پول داده
پراید ایربگ
دار خریده
 ،بعد موقع
تصادف ایربگ
فقط داشبورد
رو شکونده
و راننده هم
ُمرده ،کاش
یقه خودروساز
رو بگیرن!

خودروی
ضدکرونایی
چینی

2.4 M views

کسب تجربه اصحاب کهف در  21ماه!
 21ماه پیش محمدرضا یزدانپرست ،مجری تلویزیون،
از گران شدن پراید و  41میلیونی شدن آن خبر
داده بود که به تازگی دوباره بازنشر شده و دستمایه
شوخی کاربران شده است .در همان  21ماه پیش
یزدانپرست از این همه گرانی پراید دچار حیرت و
شگفتی شده بود اما کمتر از دو سال همین پراید دو
برابر افزایش قیمت داشته بدون این که آپشنی به
آن اضافه شود .کاربری با بازنشر این ویدئو نوشت:
«تجربه اصحاب کهف ،کیلویی چنده؟ اونا ۳۰۰سال
نبودن ،تازه خواب بودن ،این ویدئو فقط مال ۲۱ماه
پیشه ،تازه خوابم نبودیم!» کاربر دیگری نوشت:
«یعنی از  21ماه پیش حقوقا دو برابر شده که پراید
از دو برابرم گرون تر شده ».کاربری هم نوشت:
«هنوزم به عمق فاجعه پی نبردیم و داریم با گرون
شدن پراید شوخی می کنیم .حتی دیگه داشتن
ماشین هم برای قشر کارگر غیر ممکن شده».



2.9 M views

کیفقاپی مثل آب خوردن!
این روزها که خیابان ها و کوچه ها به دلیل شیوع کرونا
خلوت تر از گذشته شده باید برای در امان ماندن از
دست سارقان و کیف قاپ ها هم حواسمان را بیشتر
جمع کنیم .دیروز ویدئویی از یک کیف قاپی در بولوار
وکیل آباد مشهد در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد که بازتاب زیادی داشت .در این ویدئو یک
کیف قاپ با سوء استفاده از خلوتی خیابان کیف یک
خانم رهگذر را بدون هیچ دردسری به سرقت برد.
کاربری نوشت« :قدیم ترها ،کیفقا پها دزدهای
گــذری بــودن که در حین گذر از کنار طعمهها مال
اونا رو میدزدیدن ،اما تازگیا اگر موفق نشن چیزی
دزدی کنن با زور و با خشونت این کار رو میکنن».
کاربر دیگری نوشت« :کاش یه مجازات سنگین برای
این کیف قاپ ها بذارن که دیگه جرئت نکنن از این
کارا بکنن».

راهرفتن ُمردهآلمانی!



3.1 M views

3.4 M views

دعوتبهکوچتتلییتها
وجنجالحکایتقمارابز!

درس  BMWبه مسئوالن ایرانی !

تلخ تر از تلخ

صفحه اصلی برند  BMWدر اینستاگرام با انتشار
تصویری از خــودروی مدل  8کوپه که شماره پالک
ایران را دارد ،کاربران ایرانی را شوکه کرد .استقبال
ایرانیها از این پست اینستاگرامی رکورد کامنت و
الیک های این برند را جابهجا کرد .پستهای بامو
حدود  ۳۰۰هزار تا الیک میخورد  ۸۰۰تا کامنت
میگیرد اما در این پست تعداد الیکها از ۷۰۰هزار
تا گذشت و کامنتها هم به بیش از ۵۰هزار تا رسید.
نکته جالب این که این کمپانی پاسخ همه کاربران
ایرانی را که به زبان فارسی کامنت نوشته بودند
می دهد و از نوع پاسخها مشخص است که با مو
برای پاسخ به سواالت فارسی از یک مترجم مسلط
استفاده کرده زیرا حتی به کامنتهایی که با زبان
فارسی عامیانه نوشته شده و گوگل ترنسلیت هم آن
را اشتباه ترجمه میکند به درستی پاسخ داده است.
کاربری نوشت« :حاال تو به خودروسازها بگو زه پراید
چرا آپشن حساب میشه!»

روز  ۲۴فــروردیــن امسال خبری در رسانهها و
شبکههای اجتماعی منتشر شد که بسیار تلخ و
تکاندهنده بود؛ خودکشی یک دختر  12ساله ایالمی
که گفته میشد به دلیل فقر مطلق خانوادهاش ،خود
را حلقآویز کــرده است .پدر زینب از ناحیه یک
دست معلول است و با آن که تنها  ۴۱سال دارد ،از
کار افتاده است و خانواده اش زیر پوشش بهزیستی
ایالم هستند .اما روز گذشته نماینده مردم ایالم
درباره آخرین وضعیت این خانواده توضیحاتی داد
که تلخی ماجرا را دو چندان کرد .سالم امینی در این
باره گفت« :پس از خودکشی دختر ایالمی ،کسی به
کمک این خانواده فقیر نیامد ،متاسفانه این خانواده
به علت فقر اقتصادی فرزند خود را در فاصله ۲۰۰
متری منز لشان دفن کرده انــد ».کاربری نوشت:
«مدعی العموم باید وارد شه و از مسئوالنی که به
این خانواده کمک نکردن تا بچه شون رو دفن کنن
بازخواست کنه».

ایالنماسک
بنیانگذار
تسالموتور
اسمبچهشو
گذاشته
،X Æ A-12
یکیبهش
بگهخببگو
اسمبچ هامبه
شمامربوط
نیست،این
مسخرهبازیا
چیه؟

همسر کامبا
بازیکن سابق
شالکه برای
این که بیمه
عمر شوهرش
رو بگیره
اعالم کرده
شوهرش
مرده ،حاال
بعد چهار
سال زنده
پیدا شده!

به
نام2 Musk
! X Æ A-1
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

ادعیه ماه رمضان :در این روزهای پر برکت رمضان که
اماکن مذهبی به دلیل شیوع کرونا بسته شده بسیاری از
مردمبرایدسترسیبهادعیهمخصوصروزهایمختلف
ماه مبارک به سراغ گوگل رفتند.
سامانه سهام عدالت :در این هفته بحث آزاد سازی
سهام عدالت که به گفته برخی از کارشناسان ارزش
آن  16برابر شده مردم را به تکاپو انداخت ،عده ای از
کارگران که نتوانسته بودند در گذشته در سامانه سهام
عدالت ثبت نام کنند بهدنبال ثبت نامبودند که متاسفانه
ثبت نام جدیدی صورت نمی گیرد.
شهاب سنگ :از اواخــر سال گذشته صحبت هایی
دربــاره شهاب سنگی که قــرار بود  10اردیبهشت به
زمین برخورد کند به میان آمده بود اما  10اردیبهشت
هم گذشت و شهاب سنگ با فاصله زیادی از کنار زمین
عبور کرد.
قیمت طال :با کم شدن نرخ سود بانک ها برخی از مردم
به فکر سرمایه گــذاری افتادند .عمده این افــراد بازار
بورس را انتخاب کردند و اما عده ای هم نیم نگاهی به
بازار طال داشته اند و پر جست وجو بودن قیمت طال گواه
این مدعاست.
اردشیر زاهدی :صحبت های وزیر امورخارجه دوران
پهلوی در گفت وگو با بیبیسی و توئیت های اخیر در
دفاع از شهید حاج قاسم سلیمانی مورد توجه
قرار گرفته است.
ثبت نام سجام :کمتر کسی را می توان
پیدا کرد که این روزها حرفی از بورس
نزنداماقدماولدریافتکدبورس
ثبتنامدرسامانهسجاماست.
پ ــی ــش فــــــروش ایـــــران
خـــودرو 5 :اردیبهشت
دو خــودروســازی بزرگ
ک ــش ــور پــیــشفــروش
مـــحـــصـــوالت خـــود
را آغـــاز کــردنــد اما
مشکالت ثبت نام
خــودرو همچنان
ادامـــــه دارد و
بسیاری حتی
نــتــوانــســتــنــد
وارد سایت
شوند.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1آخرین آمار مبتالیان به کرونا در کشور در 2/14
 ۵.۶۶میلیونبازدیددر ۲۳۱۶کانال،تاریخانتشار2/14:

 .2بازگشایی مدارس در مناطق کم خطر از 2/۲۷
 ۵.۲۳میلیونبازدیددر ۱۶۷۹کانال،تاریخانتشار2/14:

 .3مجموع بیماران کرونا در ایران تا 2/13

 ۵.۰۶میلیونبازدیددر ۲۲۱۶کانال،تاریخانتشار2/13:

 .4شناسایی  ۱۲۲۳بیمار جدید کرونا در 2/16

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

 5.0۵میلیونبازدیددر ۲۰۷۴کانال،تاریخانتشار2/16:

 .5راز موفقیت بیل گیتس در یک مصاحبه تلویزیونی
 4.96میلیونبازدیددر 1041کانال،تاریخانتشار2/15:

 .6فهرست  132شهرستان وضعیت سفیدکرونایی
 ۴.۵۳میلیونبازدیددر ۲۶۲۴کانال،تاریخانتشار2/14

 .7تصویب تغییرات وصول چک

 ۴.۲۱میلیونبازدیددر ۱۳۳۳کانال،تاریخانتشار2/16:

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

@roznamekhorasan
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

ژاله صامتی و سریال زیرخاکی :مجموعه تلویزیونی
زیرخاکیکههرشبازشبکهیکپخشمیشودبراساس
آمار اعالم شده ،با  ۴۴درصد مخاطب در صدر فهرست
سریال های شبکه های مختلف قرار گرفته است .ژاله
صامتی و پژمان جمشیدی نقش اول این سریال را بازی
میکنند.
امیر تتلو :داستان تتلو و حاشیه هایش هنوز هم مورد
توجه است .او که به دلیل فعالیتهای غیراخالقی اش
در اینستاگرام صفحاتش بسته شده است بارها تالش
کردکهصفحهجدیدیداشتهباشدکهتوسطاینستاگرام
مسدود شد .تتلو به تازگی از هوادارانش خواسته به
یوتیوببپیوندند.
فیلمسینماییچشموگوشبسته:اینفیلمکهدرآن
امین حیایی و بهرام افشاری بازی می کنند به تازگی به
شبکهنمایشخانگیراهیافتهاست.
روز معلم 12 :اردیبهشت سالروز شهادت مرتضی
مطهریدرکشورماروزمعلمنامگذاریشدهاست.
نجف دریابندری :مــردی که نامش تداعیکننده
بسیاریازآثارمکتوبخاطرهانگیزاست،درروزدوشنبه
 15اردیبهشتدر 91سالگیدرگذشت.
میانپربازدیدهایاینهفتههمیکمقالهغیراخالقی به
چشممیخورد.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#کمک_مومنانه:بسیاریازمردمدعوترهبرانقالب
در نیمه شعبان را لبیک گفتند و برای کمک به مردم
نیازمند درجایجایکشوربسیجشدهاندتاکمکهای
مردمیرابهآنهابرسانند.
#کرونا :توصیه ها ،آمار مبتالیان ،جان باختگان ،بهبود
یافتههاوهرآنچهدربارهکرونابایدبدانیدبااینهشتگ
درتوئیتردستبهدستمیشود.
#لغو_آمایش_تغذیه و #عزل_نوروزی_صفریان_
شــادنــوش :طــرح بـــرآورد نــیــروی انسانی مــورد نیاز
رشتههای علوم تغذیه تا سال  ۱۴۰۴در فضای مجازی
سروصدای زیادی به پا کرده است .کارشناسان تغذیه
معتقدند که براساس این طرح تمام دانش آموختگان
تغذیه باید دستیار پزشک شوند؛ اما تصمیمگیری برای
این رشته نباید توسط چند پزشک انجام شود و الزم
است از نظرات کارشناسان مربوط استفاده شود .آن ها
همچنین خواستار عزل پزشکانی شدند که این طرح را
آمادهکردهاند.
#خلیج_فارس :شاه عباس صفوی در سال ۱۶۲۱
میالدیتوانستتنگههرمزرادر 10اردیبهشتازچنگ
پرتغال درآورد و به همین دلیل این روز به نام روز خلیج
فارس نام گذاری شد .بسیاری از کاربران هم در توئیتر
اینهشتگراداغکردند.
#محمود_کریمی :جنجال حکایت مرد قماربازی که
محمودکریمیدرپخشزندهشبکه 2باعثشدبسیاری
از موقعیت سوء استفاده کنند و مداحان را مورد هجمه
قرار دهند و بسیاری هم با تذکر به محمود کریمی از او
دفاعکردند.
#رائفی_پور :از روز بعد از صحبت های روابط عمومی
وزارت ارتباطات درباره دستگاه هایی که باعث اختالل
در سامانه هواپیماها می شود نام این سخنران در توئیتر
داغمیشودالبتهگزارشفرهیختگانهمدربارهصحبت
هایداغاینسخنرانمزیدبرعلتشد.
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