 #هشتگ
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اجاره  10میلیونی شماره حساب
و استرس آموزنده وزیر!




3.4 M views

2.8 M views

اجارهشمارهحسابماهی 10میلیون!

استرس آموزنده وزیر

«چقدر وسوسه کننده!» در روزگــاری که کار
به سختی گیر می آید  ،داشتن درآمد ماهانه
 10میلیون تومان آن هم نه برای کار بلکه برای
در اختیار قراردادن شماره حساب تان بسیار
وسوسه کننده است و دور از ذهن به نظر می
رسد .اما این اتفاق در تبلیغ یک سایت که ادعا
می کند برای خریدهای کالن نیاز به کارت دارد
دیده می شود .در این سایت ادعا شده که یک
تا  3درصد از تراکنش پول به دارندگان شماره
حساب تعلق می گیرد که طبق آن چه خود سایت
ادعا کرده این رقم حدود حداقل  10میلیون
تومان در ماه خواهد بود .البته باید به کسانی
که وسوسه شده اند شماره حساب شان را
اجــاره دهند گفت که آن ها این حساب ها را
برای اعمال مجرمانه ای چون پول شویی ،سایت
های شرط بندی و  ...استفاده می کنند و ظرف
کمتر از یک ماه شما می مانید و یک پرونده قطور
کالهبرداری.

فیلمی از وزیر فرانسوی در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که در آن می بینیم این وزیر
وقتی برای شرکت در جشن روز ملی از خودرو
پایین می آید  ،ماسک اش را جا می گذارد و چون
خودروی وزیر خیلی زود محل را ترک کرده او به
دنبال خودرو می دود اما به آن نمی رسد و همین
اتفاق باعث می شود بسیار استرس داشته
باشد و تا وقتی کسی برای او ماسک می آ ورد
او مدام دستش را جلوی دهان و بینی اش قرار
می دهد .کاربری نوشت« :جالبه در حالی که این
خانم وزیر این قدر استرس داره که ماسک نزده
اطرافیانش هیچ کدوم ماسک ندارن ».کاربر
دیگری نوشت« :کاش همه ما موقع نداشتن
ماسک همین قدر استرس داشتیم و بدون
ماسک از خونه بیرون نمی اومدیم تا این کرونای
لعنتی رو شکست بدیم ».کاربری هم به طنز
نوشت« :اگه همه این قدر جون دوست بودن
کرونا تا حاال شکست خورده بود».





2.4 M views

2.1 M views

قصاص برای شیوع عمدی کرونا

نماینده ای که برای سومین بار مادر شد

این روزها که شیوع کرونا به اوج خود رسیده
و شهرهای زیادی در وضعیت قرمز قرار دارند
می توان با ماسک زدن و شست و شوی مرتب
دست ها از انتقال آن جلوگیری کرد .هرچند به
قاطعیت نمی توان گفت که هر مبتال از چه کسی
این ویــروس را گرفته اما با این حال محمود
عباسی که دستیار وزیر دادگستری در امور
حقوق شهروندی هم هست ،به خبرگزاری موج
گفته« :کسی که با علم و اطالع از ابتالی خود به
کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه و رعایت
نکردن پروتکلهای بهداشتی موجبات ابتالی
دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر
به مرگ آنان شود ،مرتکب جنایت عمدی شده و
مستوجب قصاص است ».کاربران به این اظهار
نظر واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این
حرف اگه برای تشویق مردم به ماسک زدن
باشه خوبه و اال به لحاظ حقوقی به نظر قابل اجرا
نیست چون اثبات این که ویروس از چه کسی
منتقل شده به شدت سخته!»

تولد نوزاد یکی از نماینده های مجلس در همین
ماه های آغازین مجلس با بازتاب زیادی همراه
بود .زهرا شیخی ،نماینده مردم اصفهان در
مجلس در توئیتی خبر از مادر شدنش داده و
گفته  « :خداوند رو شاکرم که در اوج مسئولیت
برای سومین بار لذت مادری رو به من چشاند
و با انگیزه بیشتری در مجلس برای حمایت از
بانوان محروم از نعمت مادری و کمک به تمام
مــادران پر دغدغه سرزمینم ،تالش خواهم
کرد » .کاربری با تبریک به این نماینده نوشت:
«خانم دکتر شیخی برای بار سوم مادر شد تا
ثابت کنه مادر شدن منافاتی با فعالیت اجتماعی،
حتی در عالیترین سطح سیاسی اجتماعی کشور
نداره ».کاربر دیگری نوشت« :حاال شاید بیشتر
با مشکالت خانواده ها و هزینه هاشون آشنا
بشین ».کاربر دیگری هم نوشت« :کاش شش
ماه دیگه هم توئیت بزنید و کارهایی که برای
رفع مشکالت خانواده ها و مادران شاغل انجام
دادید رو هم بنویسید ».

پنج شنبه  26تیر 1399
 24ذی القعده .1441شماره 20426

بدونتعارفجنجایل وقراردادابچین

تصاویر پربازدید فضای مجازی
تالشبرایپیشرفتفرزند

یهجاهاییاز
ویتنامپدرو
مادرابرایاین
کهبچههاشون
خشکبرسن
بهمدرسهاونا
رومیذارنتوی
پالستیکواز
رودخونهرد
میکننو
غروبهمبه
همینترتیب

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟
اینهفتهطبقروالهرهفتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرد رادر
شبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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نوستالژی دهه 60

یهغمعجیبی
دارهاین
عکس! البته
مابچههای
دهه 60رواین
جوری
میبردن
آرایشگاهو
جرئتجیک
زدنهم
نداشتیم

پاکبانامانتدار

در اینروزها
کهدرستکاری
کمیابشده،
پاکباناردکانی
۴میلیارد
تومانچکو
پولومدارک
راتحویل
صاحبشداد.
احسنتبهتو
مرد
زحمتکش

درضدسرقت!

خدا رو
شکر در ضد
سرقت بوده و
دزد نتونسته
قفلش رو باز
کنه و کلی
توی زحمت
افتاده تا
تونسته در رو
بشکنه!

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

سویل خیابانی و محسن افشانی :مصاحبهسویلخیابانی
همسر محسن افشانی جنجال جدیدی درباره افشانی به راه
انداخت .او مدعی شده است افشانی مادر ،کارگر و خود او را
کتک زده و عکس های خصوصی او را هم منتشر کرده است.
البته بسیاری احتمال داده اند این موضوع سناریویی برای
جذبفالوئرباشد.
منوچهر والی زاده :حضور این دوبلور نام آشنا در دورهمی
باعثشدناماودرفهرستقراربگیرد.
ثبت نام خودرو :این روزها که خودرو روز به روز گران تر می
شود خیلی ها به امید خرید خودرو از سایپا و ایران خودرو این
واژهراجستوجومیکنند.
بهاره رهنما و کیانوش گرامی:ایندوبازیگرهمدراستوری
وصفحاتمجازیخودازابتالیشانبهکروناخبردادند.البته
کیانوش گرامی در بیمارستان هم بستری شده است .غیر از
این دو چندین هنرپیشه دیگر هم به کرونا مبتال شده اند که
در صفحات مجازی شان آن را اعالم کرده اند مانند منوچهر
هادی،یکتاناصر،پیمانقاسمخانیو...
واریــز یارانه نقدی تیر :در این
روزهای کرونایی که کاسبی
بسیار کساد شــده برخی
چشمشانبهیارانه
نــقــدی اســت تا
بتوانند کمی
چــرخ زندگی
را بچرخانند
و ب ــه دنــبــال
زمان واریز آن
هستند.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1کوپندوبارهبرمیگردد
 6/06میلیونبازدیددر ۱۸۲۲کانال،تاریخانتشار4/21:

.2ماسکهاراقبلازدورانداختنپارهکنید

 4/65میلیونبازدیددر ۱۳۶۱کانال،تاریخانتشار4/24:

.3کرونااسرارآمیزترشد

 4/28میلیونبازدیددر ۱۲۶۵کانال،تاریخانتشار4/24:

.4آزمونهایسراسریدرزمانمقرربرگزارمیشود
 4/25میلیونبازدیددر ۲۳۶۶کانال،تاریخانتشار4/22:

.5نمایندهبهاروکبودرآهنگبهدلیلکرونادرگذشت
 4/23میلیونبازدیددر ۱۳۲۱کانال،تاریخانتشار4/23:

.6عکسیازدرونضریحپیامبر(ص)

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

 4/22میلیونبازدیددر ۱۰۵۷کانال،تاریخانتشار4/21:

.7جدیدترینآمارمبتالیانبهکرونا

 3/94میلیونبازدیددر ۱۸۲۶کانال،تاریخانتشار4/20:

@roznamekhorasan
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

روحا..زم:مصاحبهخبرنگارصداوسیمابازمدربرنامهبدون
تعارفدرشبکههایاجتماعیجنجالیشدوناممدیرکانال
آمدنیوزرادوبارهدرفهرستپربازدیدهاقرارداد.
ابن سینا :هرچند برخی سرطان روده را دلیل مرگ این
دانشمند دانسته اند اما در چند روز گذشته بخش هایی از
زندگینامهابنسینابهقلمابوعبیدجوزجانیدرشبکههای
اجتماعی دست به دست می شود که مدعی شده علت مرگ
اوزیادهرویدرشهوات بودهاست!
جالل طباطبایی :این بازیگر سریال های شب های برره،
ترشوشیرینوخانهبهدوشدرروز 22تیردرگذشت.
برنامه  ۲۵ساله همکاریهای ایران و چین :این توافق که
هنوزبهامضانرسیدهدربارهسرمایهگذاریچینیهادر صنعت
نفت ،گاز و پتروشیمیودیگرحوزههایاقتصادی است.
سریال آقازاده :آقازاده به تازگی در شبکه نمایش خانگی
توزیعشدهوبااستقبالهمراهبودهاست.
مالقاتزناشویی:یاهمانمالقاتشرعیبعدازگزارشیکه
دربارهوضعیتحسینهدایتیدرزندانمنتشرشدموردتوجه
قرارگرفت.دربخشیازاینگزارشبهنقلازیکزندانیآمده
است « :حسین هدایتی هر روز مالقات شرعی دارد در حالی
کهاینجامالقاتشرعیبرایزندانیماهییکباراست».
اینهفتههم یکمقالهغیراخالقیپربازدیدشد.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#اعدام_نکنید و #نه_به_اعدام:ایندوهشتگبعداز
اعالمتاییدحکماعدام سهمحکوماتفاقاتآبانماه توسط
سخنگوی قوه قضاییه شروع به رشد کرد وبرای لحظاتی
به ترند یک جهان تبدیل شد .بسیاری با این هشتگ ها
خواستاراجرانشدنحکماعدامشدندایندرحالیاستکه
سخنگویقوهقضاییهاعالمکردهاستکهآنهابهجرمسرقت
مسلحانه،آتشزدنبانکو...دستگیرشدهاندو فیلماعمال
مجرمانهشاندرتلفنهمراهخودشانبودهاست.
#سالمت_دانشجو و #سالمت کنکوری :بسیاری از
کسانیکهقصدشرکتدرکنکوردارند ،بهدلیلشیوعکرونا
خواستارتعویقکنکورها شدهاند.هرچندکنکورارشدودکترا
به تعویق افتاد اما مسئوالن در تالش هستند تا قبل از شروع
پاییزواوجگرفتنکروناتمامکنکورهارابرگزارکنند.
#کرونا :با افزایش آمار مبتالیان و جان باختگان ،دوباره این
هشتگدرتوئیتربسیارمورداستفادهقرارگرفت.
#ترکمنچای_چینی :برخی از کاربران هم با این که هنوز
توافقی با چین صورت نگرفته آن را با معاهده ترکمنچای
مقایسهکردندایندرحالیاستکهقراراستدرصورتتوافق
مفادآناعالمشود.
#من_متعهدم:همزمانباهفتهعفافوحجاباینهشتگ
درتوئیتربهراهافتاد.
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