 #هشتگ
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پنج شنبه  25اردیبهشت 1399
 20رمضان .1441شماره 20379

نقشطارمیدرپروندهقتلهمسرنجفی!




2.1 M views

2.8 M views

طارمیشلیککردیانجفی؟!
مصاحبه وکیل محمد علی نجفی و مطرح کردن شوخی های
شبکه های اجتماعی پای طارمی را به قتل همسر شهردار
سابق تهران باز کرد .در ابتدای گفت و گو خبرنگار یکی از
شوخی هایی را که در شبکه های اجتماعی درباره پرونده
نجفی می شود ،برای وکیل پرونده تعریف کرد .او گفت
در شبکه های اجتماعی مطرح شده که اگر نجفی فوروارد
تیم ملی بود ،می شد یکی مثل طارمی .چون پنج تا گلوله از
فاصله نزدیک شلیک کرده اما هیچ کدوم به هدف نخورده
و اونی هم که خورده تو برگشت خورده .وکیل محمد علی
نجفی هم در واکنش به تشبیه تیراندازی موکلش به مدل
گلزنی مهدی طارمی ،گفت« :می پذیریم که این پرونده به
لحاظ شرایط اجتماعی که داشته ،در جامعه جوی ایجاد کرده
که در شبکه های اجتماعی هم بازتاب داشته ،کسی هم از
این شوخی ها گله ای ندارد ولی وقتی این موضوعات جدی
می شود جای گالیه است».

ازلکلکهاعشقبیاموزیم
ویدئویی جالب از یک زوج لکلک منتشر شده که مورد
توجه بسیاری از کاربران بوده است .در توضیح این ویدئو
آمده که یک لکلک هر سال  ۱۴هزار کیلومتر را برای
بازگشت به خانه و دیدن جفت خود پرواز میکند .ماجرا از
این قرار است که لکلک ماده 24سال پیش با تیر صیادان
زخمی می شود و مردی او را به خانهاش میبرد و از او
مراقبت میکند .این مرد برای لکلک آشیانهای میسازد
و از این پرنده نزدیک خانهاش نگهداری میکند .از آنجا
که لکلکها هر فصل به شکل غریزی مهاجرت میکنند،
لکلک نر عادت دارد هر سال پایان تابستان از کرواسی
به آفریقای جنوبی برود اما  16سال است که او هر سال
در آغاز بهار به خانه بر میگردد تا جفت خود را پیدا کند.

تصاویر پربازدید فضای مجازی
تندیس «اون» یا «سیامند»؟!

تندیسقهرمان
وزنه برداری
پاراالمپیک،
سیامندرحمان
در حالی
رونمایی شد
که بیشتر از
سیامندبهرهبر
کره شمالی
شباهت داره!

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی بودند؟
اینهفتهطبقروال هرهفتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرد
رادرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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آینده تیشرتها
دیگه باید
یواش یواش
عکس آدما رو
روی تیشرت
ها چاپ کنن
که وقتی می
بینیمشون
بفهمیمباکی
صحبت
می کنیم!





پرایدواژگونشد!

2.9 M views

نوشیدنیضدکرونادرآفریقا؟
2.4 M views

عزاداری با 3زخمی!
هنوز در برخی از روستاها و مناطق جنوب کشورمان رسم
است که در مراسم شادی یا عزا تیراندازی می کنند و با این
کهدربیشتراینمراسم،عدهایزخمیمیشوند،هنوزهم
این اتفاق رقم می خورد .روز گذشته ویدئویی از مراسم
چهلم فردی در منطقه ذوالفقاری آبادان در شبکه های
اجتماعی منتشر شد که در آن عده ای به نشانه عزاداری
شروع به تیراندازی کردند که در کنار وحشت مردم منجر
به زخمی شدن یک رهگذر و دو نفر از عوامل تیراندازی
شد .البته خیلی زود فرمانده انتظامی خوزستان هم از
دستگیری عامالن تیراندازی خبر داد .کاربری نوشت:
«رسم غلط تیراندازی در مراسم عزا و شادی در خوزستان
تاکنون منجر به تلفات جانی بسیاری از مردم شده است».
کاربر دیگری نوشت« :تا کی باید شاهد این جور اتفاقات که
به خاطر ندونم کاری یه عده می افته باشیم؟»

در حالی که در کشورهای مختلف تالشهای زیادی برای
دستیابی به داروی کروناویروس میشود ،ویدئو و خبر
جدیدیهمازآفریقادرفضایمجازیمنتشرشدهکهمدعی
هستند نوشیدنی ضدکرونا تولید کردهاند .این نوشیدنی
که«کوویدارگانیک»نامگذاریشدهدرماداگاسکارساخته
شده و سازندگانش میگویند قادر به پیشگیری یا معالجه
بیماران کرونایی است .این نوشیدنی در فروشگاهها،
مدارس و اماکن عمومی توزیع میشود و برخی کشورهای
آفریقایی برای به دست آوردن آن در رقابتاند .البته
سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که تاثیر این نوشیدنی
محل ابهام است اما وزیر امورخارجه تانزانیا ،به خاطر آن
چه حل بحران جهانی توسط یک کشور آفریقایی خوانده،
ماداگاسکار را باعث افتخار قاره آفریقا دانسته است.
کاربری نوشت« :ولی این همه بشر ادعای پیشرفت علمش
میشد مشخص شد همچنان در برابر بحرانهای جهانی
خیلی آسیبپذیریم».

بعدازدیدن
اینعکس
فهمیدم
پراید100
میلیونمی
ارزهاگهتوی
داشبوردش
93میلیون
پولگذاشته
باشن!

پیشونیماهشراببوس!





3.1 M views
3.4 M views

ملتایرانیادتان هست؟!
«دالر وارد کانال  17هزار تومان شد»؛ در همین روزهایی
که همچنان قیمت سکه و دالر بدون هیچ کنترل و مدیریت
خاصی باال میروند ،ویدئویی از دوران پیش از انتخابات
 92در فضای مجازی منتشر شد که مورد توجه کاربران
قرار گرفت .در این ویدئو که مربوط به مستند انتخاباتی
اسحاق جهانگیری است او میگوید« :سال  ۹۱که قیمت
دالر همینجور آسانسوری می رفت باال من یک نامه نوشتم
خدمت رهبر انقالب و گفتم بنده به عنوان یک آدم که دارم
از بیرون به کشور نگاه میکنم و هیچ مسئولیتی ندارم،
االن وقتشه که کل مسئوالن اقتصادی دولتعوض بشن،
حاال نگفتیم دولت عوض بشه؛ مردم اعتمادشون رو به
این ها از دست دادن!» کاربری نوشت« :حاال باید از آقای
جهانگیریکهسکاندارقیمتارزهستندپرسیدآیااکنون
مردم به عملکرد شما اعتماد دارند؟» کاربر دیگری نوشت:
«آقای جهانگیری که برای دولت قبل نسخه می پیچیدی
االن چه کردی؟!»

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

درخواستتحریمهواییایران!
خبر درخواست تحریم هوایی کشورمان توسط یکی از
بازماندگان خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراین
بازتاب زیادی در توییتر داشت .اسماعیلیون ،دادخواستی
برای درخواست تحریم هوایی کشورمان به راه انداخته
که واکنش های زیادی را به همراه داشت .کاربری نوشت:
«درک نمی کنم که چطوری یه عده حاضرن به خاطر دعوایی
که با پدرخانواده دارن همه اعضای خانواده رو مجازات
کنن ».کاربر دیگری نوشت « :خود حامد اسماعیلیون تا
وقتی پیکر همسر و فرزندش رو نگرفت سکوت کرد
تا براش هزینه زا نباشه حاال انتظار داره مردم از جان
و مالشون هزینه کنند » ...کاربری هم نوشت« :خود
اسماعیلیون دیگه هیچ وقت نمی خــواد بیاد ایــران و
براش مهم نیست که چه خانواده هایی چشم انتظار دیدن
عزیزانشونن که خارج از کشور زندگی میکنن ».کاربر
دیگری هم نوشت « :چه اشکالی داره تالشش رو بکنه .
شما هم شروع کنید امضا جمع کنید برخالف خواسته او که
تحریم هوایی ایران است».

اختیاری
شدنمدرسه
یعنیاگهبرید
کرونابگیرید
بهآموزشو
پرورشربطی
نداره،اگه
نریدومشکل
تحصیلیپیدا
کنیدبازمبهاونا
ربطینداره!

ترور تتلو  ،زلزله بــــــــــــورس و
انگفتههای پرونده هشال !

از وقتی
فهمیدم تراش
رومیزی خونه
مون ،قیمتش
۸۵۹هزار
تومانه ،بهش
احترام میذارم
و هر شب بهش
شب به خیر
میگم!

پروتک
لبهداشتی
در
م
د
ار
س
کانادا

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

زمین لرزه احتمالی تهران ،زمین لرزه و زمین لرزه
بم:زلزلهاخیرتهرانباعثشدبسیاریازکاربرانشبکه
هایاجتماعیبهدنبالپیشبینیهایمنابعدانشگاهی
و منابع رسمی در ویکی پدیا باشند .همچنین بسیاری
هم در این روزها مقاالت درباره زلزله و زلزله بم را مطالعه
کردند.
علیرضاافتخاری:حضوراینخوانندهدربرنامهدورهمی
و تعریف ماجرای به آغوش کشیدن احمدی نژاد در این
برنامه ،باعث شد نام این خواننده در این فهرست قرار
بگیرد.
شهال جاهد و ناصر محمد خانی :پس از صحبت
های دادیــار پیشین دادســرای امور جنایی ،دوبــاره بعد
از دو دهه بحث هایی درباره شهال جاهد و ناصر محمد
خانی داغ شــد .عصمت ا ...جابری یکی از مقامات
قضاییمرتبطباپروندهقتلاللهسحرخیزان(همسراول
ناصرمحمدخانی) شنبه شب در قسمتی از برنامه «مثل
ماه» شبکه  3وقتی مجری می پرسد« :کاری برای شهال
جاهد نکردید؟» می گوید« :شهالجاهد ،خودش برای
خودش کاری نکرد .در درست بودن حکم او سر سوزنی
تــردیــد نکنید ».شــهــا ،همسر
موقت ناصرمحمدخانی بودکه
به اتهام قتل الله سحرخیزان،
همسر دایــم محمدخانی ،در
سال ۱۳۸۱دستگیروسال
 89اعدامشد.
ناوچه کنارک :به
شهادترسیدن19
نفر از دالورمــردان
نـــیـــروی دریــایــی
ارتشکشورماندر
ناوچه کنارک که در
یک مانور به شهادت
رسیدند نام این ناوچه
را در ذهن ها ماندگار
کرد.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1زلزله شدید تهران را لرزاند
 ۱9.۳۸میلیونبازدیددر ۵1۷۷کانال،تاریخانتشار2/19:

 .2گزارش مقدماتی زمین لرزه  5.1ریشتری

 ۴.۱۲میلیونبازدیددر 3659کانال،تاریخانتشار2/19:

 .3اعالم بازگشایی مدارس از  27اردیبهشت

 ۷.۱۸میلیونبازدیددر  ۲۹۸۵کانال،تاریخانتشار2/21:

 .4نرخ محصوالت ایران خودرو  ۱۰درصد و سایپا
 ۲۳درصد
 ۴.۹۴میلیونبازدیددر  ۱۰۱۲کانال،تاریخانتشار2/22:

 .5اسامی شهدای عالی مقام ناوچه کنارک

 ۴.8۱میلیونبازدیددر ۲۲۰۱کانال،تاریخانتشار2/22:

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

 .6احتمال بازگشایی دانشگاه ها بعد از ماه رمضان
 ۴.۷۹میلیونبازدیددر ۱۷۰۶کانال،تاریخانتشار2/20:

.7هفتهآیندهبرخیمشاغلپرخطربازگشاییمیشوند
 ۴.۴۷میلیونبازدیددر ۹۳۹کانال،تاریخانتشار2/21:

@roznamekhorasan
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

ادعیه ماه رمضان :بسیاری از مردم برای دسترسی به
ادعیه مخصوص روزهــای مختلف ماه مبارک به سراغ
گوگلرفتند.
نمازآیات:نمازآیاتبهواسطهخورشیدگرفتگی،ماهگرفتگی
و زلزله واجب میشود و بعد از زلزله اخیر تهران بسیاری
برای اطالعازنحوهخواندنآنبهسراغگوگلرفتند.
لرزهنگاری:زلزله 5/1ریشتریکهتهرانرالرزاندباعث
شد خیلی ها برای آگاهی از شدت پس لرزه ها به دنبال
سایتلرزهنگاریباشند.
سامانه سجام :کمتر کسی را می توان پیدا کرد که این
روزهاحرفیازبورسنزنداماقدماولدریافتکدبورس،
ثبتنامدرسامانهسجاماست.
والدت امــام حسن (ع) :نیمه مــاه مبارک رمضان
مصادفاستباوالدتاماممجتبی(ع).
رضا رحمانی :عزل ناگهانی و جنجالی وزیر صمت باعث
شدناماینوزیرسابقهمدرفهرستاینهفتهقراربگیرد.
فعالحسینمدرسخیابانیسرپرستوزارتصمتاست.
ترور تتلو :ماجر از این قرار است که بنیامین بهادری
در یک الیو در خصوص حاشیههای شکل گرفته درباره
تتلو می گوید :اتفاقاتی که برای تتلو رخ داده نوعی ترور
شخصیتیاست.اینسخنانبنیامینبازتابوارونهایدر
شبکههایمجازیداشتوشایعهترورتتلوراشکلداد.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#کمک_مومنانه :بسیاری از مردم برای کمک به مردم
نیازمند در جای جای کشور بسیج شدند تا کمک های
مردمیرابهآنهابرسانند.
#ناوچه_کنارک:ازساعتهایاولیهایکهخبراصابت
اشتباهیموشکبهناوچهکنارکدریکمانورمنتشرشد،
اینهشتگداغشد.عدهایبهخاطرایناشتباهبهدنبال
سوءاستفادهبودندوکاربرانزیادیهمضمندرخواست
برخوردباعامالنایناشتباهازارتشحمایتکردند.
#زلزله :همان طور که پیش از این هم گفتیم زلزله اخیر
تهران باعث شد که زلزله در همه شبکه های اجتماعی
موردتوجهقراربگیرد.
#کرونا :توصیه ها ،آمار مبتالیان ،جان باختگان ،بهبود
یافتههاوهرآنچهدربارهکرونابایدبدانیدبااینهشتگ
درتوئیتردستبهدستمیشود.
#علییونسی:چندیپیشدوتنازدانشجویاندانشگاه
صنعتی شریف به نامهای علی یونسی و امیرحسین
مرادیبهجرمهمکاریباگروهکتروریستیمنافقینو
کشفموادمنفجرهدرمنزلشانبازداشتشدند.گفتنی
است؛ به گزارش باشگاه خبرنگاران ،برادر علی یونسی
رابطگروهکمنافقینوپدراونیزبهدلیلعضویتدراین
گروهک ۱۲سالدرزندانبهسربردهاستومادروخاله
اونیزهمکاریهاییبا اینسازمانداشتهاند.
#بورس :ورود بورس به ابرکانال یک میلیون واحدی و
استقبالمردمازبورساینهشتگراداغنگهداشتهاست.
#وزارت_بازرگانی:طرحتشکیلوزارتبازرگانیکهبارها
در مجلس بررسی و با رای و نظر نمایندگان رد شده بود،
بار دیگر روز یک شنبه توسط نمایندگان مجلس رد شد.
بسیاریعزلوزیرصمترابااینموضوعمرتبطدانستهاند.
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