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قتلعامدرسد،صفشلوغمهریهوزمزمههایبازگشتحیاتی!




2.8 M views

2.1 M views

زمزمههایبازگشتحیاتی؟
اولین گفتوگوی محمدرضا حیاتی بعد از حواشی مصاحبه
جنجالیاش که منجر به قطع همکاری او با تلویزیون شده
بود بازتاب زیادی درفضای مجازی داشت .خالصه ای از
صحبت های او در شبکه های اجتماعی دست به دست
شد .خالصه حرف های او به این شرح است*« .با من تماس
گرفتندوگفتندشمانباشید؛گفتمچشم!*اگرمیخواستم
از ایران بروم سالهای قبل این کار را میکردم* .من پنج
سال پیش بازنشسته شدم* .کار تبلیغاتی انجام ندادم
و فقط در فضای مجازی سعی کردم ارتباط خبری داشته
باشم ».کاربران به این گفت و گو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :امیدوارم همین گفت و گو زمینه حضور
مجدد حیاتی رو که باهاش خاطره های زیادی داریم توی
تلویزیونفراهمکنه».کاربردیگرینوشت«:کاشهمون
موقع که عذرخواهی کرد برش می گردوندن تلویزیون و
نمی ذاشتن این قدر طول بکشه».



قتلعام درسد!
ویدئویی از دریاچه سد شهید کالنتری انامق در فضای
مجازی منتشر شد که نشان می داد این سد که در جنوب
مرند قرار دارد در حالی که در ترسالی هستیم خشک
شده و بستر سد به قتلگاه ماهیان تبدیل شده است.
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
مرند گفته« :برداشت غیرمجاز و شبانه و بی رویه از
آب سد توسط تانکرهای حمل آب برای فروش ،کشت در
بستر و حاشیه های سد ،تبخیر آب بر اثر گرمای تابستان،
نبود بارش مناسب در تابستان و جاری نشدن آب باعث
مرگ هزاران ماهی هرز و کپور در این سد شده است».
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«برخیمسئوالنچرابهجایقبولمسئولیتهمهتقصیرها
رو گردن دیگران میندازن ».کاربر دیگری نوشت« :آدم با
دیدن این صحنه که هزاران ماهی به دلیل سوء مدیریت
یه عده جونشون رو از دست میدن دلش به درد میاد».

2.9 M views

صفشلوغمهریه!

انتقامدرجنونآنی!

ویدئویی از صف شلوغ اجــرای مهریه خبرساز شده
است .از دو روز پیش ویدئو و تصاویری از اداره پنجم
اجــرای ثبت مهریه در شبکه های اجتماعی دست به
دست می شود که از تعداد زیاد مراجعه کنندگان برای
درخواست مهریه حکایت دارد .بسیاری از کاربران به
این جمعیت زیاد که برای گرفتن مهریه صف کشیده
بودند واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :سقف ۱۱۰
سکه هم با توجه به افزایش چند برابری قیمت سکه،
نتوانست جلوی برخی کاسبیها در ازدواج را بگیرد».
کاربر دیگری نوشت« :یک کارگر اگه هیچی نخوره با حقوق
یک سالش می تونه سه تا سکه بخره چه جوری می خواد
مهریه هم بده!» کاربری هم نوشت« :به نظر می رسه نیازه
که مجلس در این خصوص طرح جدیدی ارائه بده تا باز با
ترافیک زندانیان مهریه مواجه نشیم ».کاربر دیگری هم
نوشت« :کاش موقع تعیین مهریه حواسمون جمع باشه».

ماجرای انتقام عجیب و غیر انسانی یک خانواده که
معلوم نیست متعلق به کدام کشوراست ،از یک گاو
در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشت .در شرح
ویدئویی که از این واقعه منتشر شده ادعا شده است:
«یک گاو بعد از حمله به یک کودک او را به شدت زخمی می
کند و در نهایت کودک جان می سپارد .بعد از این اتفاق
خانواده این کودک در یک جنون آنی بعد از کشتن گاو با
چنگ و دندان به الشه گاو حمله و آن را تکه و پاره می
کنند ».کاربری نوشت« :جهل و حماقت وقتی با عصبانیت
توأم باشه چیزی ازاین بهتر ازش در نمیاد!» کاربر دیگری
نوشت« :با خنده هایی که توی فیلم شنیده می شه به
نظر نمیاد صحنه یک انتقام باشه بلکه بیشتر می خوره
یک رسم عجیب و غریب باشه که توی برخی روستاهای
آفریقا مرسومه!»





3.4 M views
3.1 M views

مخدریباقدرتتخریبی ۱۰۰برابری!
خبر مخدر جدیدی به نام «کمیکال» که قاچاقچیان از
ترکیب مرگ موش با ماریجوانا تولید کرده اند هم از
خبرهای مورد توجه فضای مجازی بود .رئیس پلیس
مبارزه با موادمخدر درباره این مخدر گفته« :کمیکال از
نوع مخدر ماری جواناست اما در فرایندی پیچیده ضمن
ترکیب با مواد شیمیایی ،تبدیل به اسپری میشود؛
اسپری نیز روی مواد توهمزا پاشیده و قدرت تخریبی
آن بیش از  ۱۰۰برابر میشود ».یک کارشناس در
خصوص عوارض این ماده مخدر نوشت« :این ماده
مخدر باعث کاهش فشار خون و تشنج می شود و
آسیب های روانی و اجتماعی هم دارد .مصرف کنندگان
این مخدر منزوی و بیمسئولیت میشوند ».کاربری
نوشت« :باید با این قاچاقچی ها به شدت برخورد کنن
که با این مخدرهاشون روح و روان جوون های ما رو
داغون می کنن و سالمت شون رو به خطر میندازن».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

تکرارتاریخ

یکقرن
پیشبهدلیل
شیوعویروس
آنفلوآنزای
اسپانیایی
آرایشگرها
ماسک
میزدنوتوی
فضایبازکار
میکردناالن
تاریخدوباره
تکرارشده!
بت هجقه

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

اینهفتهطبقروالهرهفتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرد رادرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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ایرانی در لباس منچسترسیتی

باشگاه
منچسترسیتی
انگلیساز
لباسسومتیم
فوتبالخود
برایفصل
آیندهرونمایی
کردهکهپراز
بتهجقههای
ایرانیه



2.4 M views

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

تصاویر پربازدید فضای مجازی

ﻣﺠﻠﻪ

ﮔﺮﯾﺪ

ﮐﺘﺎﺏ

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

ﻟﻮﮔﻮ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

اینعقاب
طالییبه
دکلهای
برقفشارقوی
رجاییشهر
استانالبرز
خوردهو
مفصلبالش
آسیبدیده
حاالهم
منتظرهتا
خوببشهوبره

نجاتعقابطالیی

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

آزادســازی سهام عدالت و سایت سهام عدالت:
قــرار بود بعد از عیدغدیر دارنــدگــان سهام عدالت
بتوانند  60درصد از سهامشان را بفروشند و از روز بعد
از عید غدیر این واژه ها در گوگل بسیار مورد استفاده
قرار گرفت.
ماه چهره خلیلی :این بازیگر در سریال هــای«در
چشم باد» «،مختارنامه» و« کاله پهلوی» ایفای نقش
کرده بود و در  ۱۷مرداد در لندن از دنیا رفت.
جدول رده بندی لیگ :خب هفته های پایانی لیگ
است و بسیاری برای مطلع شدن از آخرین وضعیت
تیم محبوبشان به دنبال وضعیت تیم ها در جدول
لیگ بودند.
قهرمانی پرسپولیس :جشن چهارمین قهرمانی
متوالی پرسپولیس هم بعد از بازی این تیم با ذوب آهن
در ورزشگاه آزادی و بدون تماشاگر برگزار شد.
یارانه مرداد :بسیاری برای دانستن تاریخ واریز یارانه
این ماه به سراغ گوگل رفتند.
سلمان رشدی :انتشار این خبر که این نویسنده مرتد
کتاب آیات شیطانی صبح روز یک شنبه  19مرداد در
منچستر انگلیس خودکشی کرده است به سرعت
بازتاب یافت اما تاییدی بر
درستی آن منتشر نشد.
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گشایشتمامشد؟

فکر
کردیدتاحاالوقتیبامیکروسکوپ
دا
رید
م
یکر
وب
ها
رونگاهمیکنید،
م
یکر
وب
ها
ما
رو
چه
ش
کلیمیبینناین
ت
صویر
نم
ایی
از
ما
و
م
یکر
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قطعا تا حاال
نماهای
مختلفی از
دیوار چین
دیده بودین
حاال اینم
نمایی از
جاییه که
باالخره دیوار
بلند چین
تموم میشه!

نماییازما
ومیکروبها!
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1اعالمساختواکسنکروناتوسطپوتین
 8/57میلیونبازدیددر ۱۹۷۱کانال،تاریخانتشار5/21:

.2صحبتهایجنجالیفتاحدرتلویزیون

 6/32میلیونبازدیددر ۵۱۲کانال،تاریخانتشار5/19:

.3تصاویرمیکروسکوپیازویروسکرونارویماسک
 5/63میلیونبازدیددر ۲۵۵۰کانال،تاریخانتشار5/21:

.4ماهچهرهخلیلیبازیگرسینماوتلویزیوندرگذشت
 5/18میلیونبازدیددر ۲۵۹۸کانال،تاریخانتشار5/17:

.5امکانفروش ۶۰درصدسهامعدالت

 3/90میلیونبازدیددر ۱۴۲۶کانال،تاریخانتشار5/18:

.6افزایش ۹برابریسرایتپذیریکرونا

 3/33میلیونبازدیددر ۸۱۸کانال،تاریخانتشار5/21:

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

.7تعویقیکماههکنکورسراسری(البتهتکذیبشد)
 3/13میلیونبازدیددر ۱۳۳۹کانال،تاریخانتشار5/21:

@roznamekhorasan

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

ماه چهره خلیلی :او که دارای مدرک کارشناسی
ارشد معماری از دانشگاه آکسفورد انگلستان بود بر
اثر سرطانلوزالمعده در ۴۳سالگیدرگذشتوپیکرش
درآرامستان ِهندون واقعدرلندنبهخاکسپردهشد.
سرطان لوزالمعده :سرطان لوزالمعده یا سرطان
پانکراس بعد از این که ماه چهره خلیلی به همین دلیل
فوتکردموردتوجهقرارگرفت.
سریال آقازاده :این سریال که در شبکه نمایش
خانگیتوزیعمیشودبااستقبالخوبیهمراه
شدهاست.
عید غدیرخم :این هفته را با این عید
سعیدشروعکردیمروزیکهپیامبراکرم
(ص)حضرتعلی(ع)رابهعنوانولیو
جانشینبعدازخودمعرفیکردند.
سید پرویز فتاح :صحبت های جنجالی
رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص امالک
این نهاد که در دست دیگر سازمان ها و افراد
استناماورادراینفهرستقرارداد.
امیر آقایی :این بازیگر سریال آقازاده که این
روزها بازی اش در نقش یک آقــازاده فاسد در
شبکه نمایش خانگی در حال پخش است این
هفتهمهمانبرنامهدورهمیبود.
اینهفتههم یکمقالهغیراخالقیپربازدیدشد.
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نهبهاعدامواقعی
یکی از خبرهای خوبی که سخنگوی قوه قضاییه در سی و
یکمین نشست خبری خود اعالم کرد این بود که از ابتدای
امسال تاکنون  ۱۶۶مورد از پروندههای محکومیت به
قصاص با گذشت اولیای دم ،منتفی شده و محکومان به
قصاص حیات دوباره یافتند .کاربران زیادی این خبر را
بازنشر کردند و از این که عده ای که ناخواسته مرتکب
قتل شده اند و حاال با فداکاری و گذشت اولیای دم
به زندگی برگشته اند ابراز خوشحالی کردند .کاربری
اعدام واقعی اینه ،نه برخی کمپین هایی
نوشت« :نه به
ِ
که سر و تهش معلوم نیست به کجا وصله  ».کاربر دیگری
نوشت« :کاش همیشه کشور پر بشه از این خبرهای خوب
که امید رو به جامعه تزریق می کنه ».کاربری هم نوشت:
«باید از کار بزرگی که اولیای دم انجام دادن و از قصاص
که حق مسلم شون بوده چشم پوشی کردن ،تشکر کرد».

رسگیجهکنکوریهاوجستوجوی
هســــــــامعدالت!

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#لبیک_یا_خامنه_ای:ازروزعیدغدیراینهشتگ
در توئیتر به راه افتاد و کاربران توئیتر با این هشتگ با
رهبرانقالببیعتیمجددکردند.
:LiveLikeAli#کاربرانتوئیترمطالب ،روایاتو...
راباهشتگ«»LiveLikeAliدرحسابهایتوئیتریخود
منتشر کردند و در شب و روز عید سعید غدیرخم توفانی
توئیتریبهراهانداختند.
#تعویق_کنکورو#قالیباف_کمک:ازماههاقبل بحث
برسرکنکوروتعویقیابرگزاریآن درتوئیترمطرحبودتا
اینکهستادمقابلهباکروناتصمیمگرفتکنکوردرتاریخ
مقررآنیعنیآخرمردادبرگزارشود.همیناتفاقهشتگ
قالیباف کمک را به راه انداخت و برخی برای به تعویق
انداختنکنکورازرئیسمجلسکمکخواستند.هرچند
در وهله اول به دلیل رعایت نشدن پروتکل ها در آزمون
کارشناسی قرار به تعویق یک ماهه کنکور بود اما دو شب
پیش اعالم شد که همچنان کنکور در آخر مرداد برگزار
می شود.البته هنوز برخی کنکوری ها دچار سرگیجه
شده اند و معتقدند بعید نیست پس از این تغییرات چند
بارهدوباره تصمیمجدیدیگرفتهشود.
#بیروت :این هشتگ از لحظات اولیه بعد از انفجار
هولناک بندر بیروت شروع به رشد کرد و با جنجال های
بعدازآنهمادامهداشت.
هشتگ های اپوزیسیون دربــاره تحریک به اعتراض و
اعتصابهمکهعموماازخارجازکشورارسالشدهاست
درمیانهشتگهایاینهفتهقراردارد.
#فقط_به_عشق_علی (ع) :کــاربــران بهصورت
خودجوشپویشیراتحتعنوان«فقطبهعشقعلی(ع)»
درشبکههایاجتماعیشروعکردهاندکهبااینهشتگ
درقالبکمکهایمردمیبهنیازمندانکمکمیکنند.
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