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استداللشهردارقمورفعاتهامازکالباس!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
مهربانی
را تکثیر کنیم



3.4 M views

خشکیدن هامون کار کی بود؟
با قطع شدن آب ورودی به تاالب هامون ،بخش های احیا
شده در حال خشک شدن است و تصاویر و ویدئوهای
منتشر شده حــاوی صحنه های دلخراش مرگ ماهی
هاست که لحظه های تلخی را رقم زده است و برخی
کارشناسان معتقدند این روند که باعث خشکی هامون
می شود افزایش ریزگردها را در پی خواهد داشت.
کاربران هم درباره خشک شدن هامون نظرهای مختلفی
داشتند .کاربری نوشت« :مقصر اصلی تمام این مشکالت
افغانستانه چون در باال دست یک دشت ،سد سازی کرده
و ریزگردها و بیابان زایی هم علتش سد سازی افغانستانه
که به هیچ کسی هم جواب گو نیستن!» کاربر دیگری
نوشت« :دولت این جور مواقع باید بگه کار ما بود نه وقتی
بارون میاد و دریاچه ارومیه پر میشه».
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2.8 M views

رفع اتهام از کالباس!
تصویری در فضای مجازی منتشر شد که پر مرغی را داخل
کالباس نشان می داد و بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .کاربران زیادی با دیدن پر مرغ به کنایه و طنز ابراز
خوشحالی کردند .کاربری نوشت« :این پر مرغ سندی
برای رفع اتهام از کالباسیه که خیلیا می گفتن با گوشت
گربه درست میشه ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم گربه
قبل این که کالباس شه مرغ خورده!»کاربری هم نوشت:
«دیدی چقدر مردم شایعهسازی داریم! خداروشکر که
مطمئنشدیکالباسمرغبودهوبازهمتوطئههایدشمنان
خنثی شد ».کاربر دیگری هم نوشت« :چرا وقتی ورق
کالباس کامل بود عکس گرفته نشده؟ قطعا با این ضخامت
پر اون زمان هم مشخص بوده .این احتمال وجود داره که
طرف برای چند تا الیک بیشتر اینو ساخته».
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2.4 M views

اوج نژادپرستی در محله سفیدها
ویدئویی از حضور یک سیاه پوست در محله سفید پوستان
آمریکایی در فضای مجازی منتشر شد که بسیار غم انگیز
بود .در این ویدئوی نژادپرستانه تعداد زیادی آمریکایی به
جان سیاه پوست بیچاره می افتند و سگی را هم برای زخمی
کردن او رها می کنند .این ویدئو آن قدر دلخراش است که
بسیاری از کاربران طاقت تماشای انتهای آن را نداشتند.
کاربران به نژاد پرستی در آمریکا واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :کشوری مدعی حقوق بشره که توی کشور
خودش اوج نژادپرستی جریان داره و تعداد زیادی قتل به
خاطر همین نژاد پرستی توی کشورش رخ میده ».کاربر
دیگری نوشت« :خدا لعنت کنه نژاد پرستای آمریکایی
رو ،مردم دنیا هرچی میکشن از نژاد پرستی می کشن».
کاربری هم نوشت« :این جا همون آرمانشهر غرب گرایان
آمریکاست در قرن»!!21



3.1 M views

حیات وحش در روستا
پلنگی که از فرط گرسنگی به روستا آمده بوده تا شکمش
را سیر کند سرش در داخل یک ظرف گیر می کند .اهالی
روستا بدون این که به او آسیبی بزنند او را بیهوش می
کنند و ظرف را از سرش بیرون می آورند .ویدئوی این
اتفاق از پر بازدیدهای فضای مجازی بود و واکنش کاربران
را نیز به همراه داشت .یک کاربر فعال حقوق حیوانات
که ادعا می کرد این ویدئو مربوط به هند است ،نوشت:
«این حیوان از فرط گرسنگی نیومده از روی عادت اومده
اندامش رو خوب نگاه کنی می بینی خیلی هم اضافه وزن
داره .در خیلی از کشورها کمک به حیوانات یک فرهنگه
که متاسفانه در کشور ما این فرهنگ وجود نداره ».کاربر
دیگری نوشت« :کاش بدونیم که مهم ترین عامل نابودی
حیوانات وحشی اینه که ما با دست اندازی به طبیعت محیط
زندگیشونو ازشون گرفتیم!»
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استدالل شهردار قم
خبر زندگی و تحصیل هر شش فرزند شهردار قم در خارج
از کشور جزو داغترین اخباری بود که طی این چند روز
بازخوردها و نقدهای تندی را به دنبال داشت ،مطلبی که در
نهایت به واکنش او منجر شد .سید مرتضی سقاییان نژاد
شهردار قم در نهایت در این باره گفت« :برخی فرزندان من
برایتحصیلعلمودانشبهخارجرفتهاندهمگیبهعنوان
سفیران گویا برای نظام بوده اند؛ خانواده من هیچ عالقهای
به زندگی در خارج از کشور نداشته و در خدمت نظام
هستند ».برخی کاربران به این ماجرا واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :ما اصال راضی نیستیم فرزندان شما به
تنهایی بار این مسئولیت را به گردن بگیرند ،بفرمایید
برگردند خستگی در کنند ،سفیران دیگری بفرستیم ،مثال
پسر من» .کاربری هم نوشت« :رفتن و تحصیل در خارج از
ایران جرم نیست ولی باید دید منشأ پول هایی که باهاش
بشه شش تا بچه تو بفرستی آمریکا کجاست؟!»

دزدی ،به باکس پیک موتوری زد!
یکی از ویدئوهایی که با وجود تلخی زیاد در فضای مجازی
بسیار دست به دست شد مربوط به سرقت غذا از داخل
باکس پیک موتوری ویژه حمل غذا بود .زمانی که به
احتمال زیاد راکب پیک موتوری برای تحویل غذای یکی
از مشتریان از موتورش دور بوده یک نفر به سراغ موتور
او می رود و از داخل باکس غذایی را به سرقت می برد.
کاربران به این سرقت که از فرد زحمتکشی رخ داده
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این خیلی بده که
کشور ما با این همه ثروت و پشتوانه تاریخی به این حال و
روز بیفته ».کاربر دیگری نوشت« :این قدر بدبخت شدیم
که از یک آدم زحمتکش دیگه غذا می دزدیم؟» کاربر
دیگری نوشت« :خیلی وقتا این جور دزدی ها بر اساس کل
کل چند تا جوون که سرگرمی ندارن رخ میده!»

مثلهفتههایپیش،درپایاناینهفتههمهفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید
وپرکاربرددرشبکههایاجتماعی وفضایمجازیرادراینستونباهممرورمیکنیم.
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

عید غدیرخم :دیدن این مقاله در پربازدیدهای این
هفتهدورازانتظارنبود.دراینمقالهمطالبیدربارهمکان
غدیرخموواقعهایراکهدرآناتفاقافتادهمیخوانیم.
محمدیزدیوصادقالریجانی:انتقادآیتا...یزدیبه
آیتا...الریجانیونامهسرگشادهآملیالریجانیبهآیت
ا...یزدیباعثشدنهتنهانامایندودربینپربازدیدهای
ویکیپدیاباشدکهدرفضایمجازیورسانههاهمناماین
دودرچندروزاخیربسیاردیدهوشنیدهشد.
گرینلند:اینجزیرهجایینیستکهدریکروزمعمولی
حتینامشدررسانههاذکرشوداماگزارشوالاستریت
ژورنال درباره تمایل ترامپ به خرید گرینلند باعث شد
بسیاری برای به دست آوردن اطالعاتی از این جزیره به
سراغ آن در ویکی پدیا بروند.هر چند دانمارک به این
درخواستترامپجوابردداد.
نوه آیتا ...بروجردی :سخنان آیتا ...یزدی درباره
مــاجــرای مرجع شــدن سید محمد جــواد طباطبایی
بروجردی،نوهآیتا...بروجردی ومخالفتبااینمسئله
باعثشدنامنوهآیتا...درویکیپدیاپربازدیدشود.
غالمعلیبسکی :دکتربسکی،پزشک،هوادارمحیط
زیستومؤسسبیمارستانبسکیدرگنبدکاووسکهبه
پدرطبیعتهممشهوربود 23مردادامسالازدنیارفت
وباعثشدمقالهایکهبهمعرفیدکتربسکیمیپردازد
درویکیپدیاپربازدیدشود.
اینهفتههمیکمقالهغیراخالقیرادرفهرستداریمکه
نسبتبههفتههایگذشته
پربازدیدترشدهبود!
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .2موبایل باز هم ارزان می شود به گفته فعاالن بازار
قیمتگوشیهایبرندسامسونگدستکم 500هزار
تومانارزانترشدهو...

( 3.37میلیون بازدید در  935کانال ،تاریخ انتشار)5/28 :

 .3شرایط بیمه و دریافت حقوق بازنشستگی زنان خانه
دارقائممقامسازمانتامین...
( 3.08میلیون در  ۱۳۸۲کانال ،تاریخ انتشار)5/28 :

.4اتاقروبهکعبهشبی 300میلیونتومان...

( 3.02میلیونبازدیددر 1244کانال،تاریخانتشار)5/24:

.5هزینهثبتناماربعیناعالمشد

( 2.85میلیون بازدید در  967کانال ،تاریخ انتشار)5/27 :

.6هاشمیکهزارعبرکنارمیشودبازداشتدومدیرایران
خودروبرایمطالعهجزئیات...
( 2.81میلیونبازدیددر 982کانال،تاریخانتشار)5/28:

 .7یارانه  45500تومانی مرداد امشب واریز می
شودبراساساعالمسازمانهدفمندسازی...
( 2.77میلیون بــازدیــد در  1516کــانــال ،تاریخ
انتشار)5/26:

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

@roznamekhorasan
@roznamekhorasan
@khorasan_farsi

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

گربه بزرگمهر حسین پور :خبرمرگگربهحسینپور
و واکنش سلبریتی ها به آن که رسانه های مختلف به آن
پرداختند و مورد انتقاد کاربران فضای مجازی هم قرار
گرفت.اینواژههاراپرجستوجوکرد.
اعمال روز عید غدیر :بسیاری از هموطنان برای
بهرهبرداری بیشتر از عید غدیر به دنبال اعمال ویژه
این روز در گوگل گشتند.
ازدواج سوگل طهماسبی :عالقه مــردم به زندگی
خصوصیبازیگرهاباعثشدبعدازانتشارعکسهاییاز
مراسمعروسیسوگلطهماسبیدرصفحهاینستاگرام
این بازیگر ،بسیاری از کاربران برای دیدن عکس های
بیشتربهجستوجویاینواژهدرگوگلبپردازند.
سگکشیشهرداری:بعدازانتشارفیلمدلخراشیکه
درابتدایهفتهدرفضایمجازیازسگکشیپیمانکار
شهرداری با اسید منتشر شد عده ای از فعاالن حقوق
حیواناتروبهرویشهرداریتهراندستبهتجمعزدند.
کیک :هیچ دلیلی برای پر جست وجو شدن این واژه
پیدا نکردیم اما گمان می رود گرانی شیرینی
و کیک باعث شده تا بسیاری از خانواده
ها بــرای تهیه کیک در خانه بــرای اعیاد
گذشتهونیازروزانه،اینواژهرابهفهرست
پرجستوجوترینهااضافهکنند.
دو مورد بعدی پر جست وجوهای
گوگل مربوط به دو فیلم غیر
اخالقیازاستادسابقدانشگاه
تربیت مدرس و استاندار سابق
یکیازاستانهایکشوربود.
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.1باهزینهطراحیصندوقعقب 206چهکارهایی...
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2.9 M views

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

( 3.47میلیون بازدید در  531کانال ،تاریخ انتشار)5/27:
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2.1 M views

حجالکچری،کیکمرموزوگربهبزرگمهر!

هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#غدیری_ام#،عید_بیعتو#فقط_به_عشق_علی:
اینسههشتگدرهفتهاخیرداغترینهشتگهادرتوئیتر
بودکههرسهبرایترویج،تبریکوعرضارادتبهمحضر
امیرمومناندرایامعیدغدیراستفادهشدهاست.
#سگ_کشی :کاربران توئیتر در حمایت از حقوق
حیواناتواعتراضبهفیلممنتشرشدهازکشتنسگهابا
اسیدتوسطپیمانکارشهرداریاینتوئیتراداغکردند.
#سنگ_ بی_تدبیری :این هشتگ در انتقاد به دولت
دربــاره سنگ هایی است که برخی از مسئوالن پیش
پای کارآفرینان قرار می دهند .در برخی موارد هم از بی
تدبیریهاییگفتهشدهکهبهجایافزایشتولیدداخل،
افزایشوارداتراشاهدبودهایم.
#آمیراحمدتقوی :میراحمد تقوی یکی از تأثیر
گذارترین شخصیتهای کهگیلویه و بویر احمد طی
50سالاخیربودهکهدر 24مردادامسالدر 96سالگی
از دنیا رفت .کاربران زیادی به پاس قدردانی از این عالم
هشتگ#آمیراحمدتقویراداغکردند.
یکی دیگر از هشتگ هایی که هر از چندی داغ می
شود و در ترند های این هفته نیز بود مربوط به گروه ری
استارت و حامیان مجری فراری است
که با کمک روبــات ها در داغ های
اینهفتهتوئیترقرارگرفت.
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