 #هشتگ
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پنج شنبه  18مهر 1398
 11صفر .1441شماره 20217

پزشکشدنبهقیمتایرانینبودنومجازاتمکزیکیشهردار!

تصاویر پربازدید فضای مجازی
مادر نخبه



اینتصویراز
دیدارنخبه
هابارهبری
نشونمیده
کهمیشه
مادربودو
نخبه

746 K views

ارّه برگزییت
و رویــــای تعطیــیل
پنج شنبه هــا!

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

درپایاناینهفتههمهفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدیدوپرکاربرد
درشبکههایاجتماعی وفضایمجازیرادراینستونباهممرورمیکنیم.
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پزشک شدن به قیمت تغییر تابعیت!

موضوع سهمیههای ورود به دانشگاه مدتی است در فضای مجازی و رسانهای خیلی مورد توجه قرار گرفته است .این پدیده
وقتیعجیبترمیشودکهقائممقاموزیربهداشتاعالمکردهاست 60درصددانشجویانپزشکیبهصورتسهمیهایجذب
میشوند .بعد از بحثهایی که بر سر موضوع سهمی ه فرزندان هیئت علمی دانشگاهها مطرح شد حاال پای یک سهمیه دیگر هم
بهمیانآمدهاست؛سهمیهبینالمللکشورهایهمسایهبهخصوصافغانستانکهبهموضوعداغیتبدیلشدهاست.آنطور
که در رسانهها مطرح شده است عدهای از جوانان ایرانی بودهاند که با خرید یا جعل تابعیت افغانستانی با استفاده از یک قانون
عجیب وارد دانشگاهها شدهاند .طبق گفته دبیر کارگروه آموزش دیدهبان عدالت و شفافیت ،قانونی در نظام آموزشی داریم
که اتباع همسایه خارجی بهویژه اتباع افغانستان با پرداخت پول میتوانند در هر یک از دانشگاههای کشور در رشته پزشکی
درس بخوانند و همین موضوع باعث شده است عدهای با پرداخت پول ابتدا تابعیت افغانستانی بخرند و بعد با پرداخت پول
دیگری صندلی در دانشگاههای پزشکی! این مسئله به این دلیل دارای اهمیت است که یک دانشآموز شخصا و به تنهایی
نمی تواند اقدام به این کارکند و به نظر میرسد در پشت این ماجرا ،تشکیالتی برای محقق شدن این موضوع وجود دارد .این
بیعدالتی باعث میشود مثال فردی با رتبه 2هزار هم نتواند وارد دانشگاه شود اما شخصی با رتبه 100هزار یا بدون شرکت
در کنکور بتواند با سهمیه گرفتن و عملی غیرقانونی وارد دانشگاه شود .گفته میشود برای جلوگیری از ورودهای غیرمجاز به
دانشگاهها قرار بر این شده که پیش از صدور مدرک از سازمان سنجش ،مدارک همه دانش آموختگان دانشگاه ها استعالم
شود .ظاهرا سازمان سنجش با این موضوع موافق است اما برخی دانشگاههای بزرگ هنوز به این موضوع واکنشی نشان
ندادهاند .کاربری در این باره نوشت« :وقتی این همه پزشک داشته باشیم که با سهمیههای مختلف و بدون در نظر گرفتن
سطح علمی باال برن آیا میشه به آینده پزشکی کشور امیدوار بود؟» کاربر دیگری نوشت« :این پزشکی چی داره که یه عده
برای رسیدن بهش حاضرن دست به هر کاری بزنن!»



کوهیبهنامخواهر

عکسیتلخاز
کمکخواهری
بهبرادرکوچک
مبتالبهسرطان
اشکهتوسط
مادرخانواده
گرفتهشده

ه شوی ک

نتیج
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طرح تحریم انگلیسی!
یکی از خبرهای تلخی که به احتمال زیاد آثار منفی آن را
در سال های بعد مشاهده خواهیم کرد مربوط به میانگین
منفی نمره زبان شرکت کنندگان کنکور سراسری 98
است .نمایندگان مجلس نیز در طرحی با عنوان رفع
انحصار از زبان انگلیسی ،استخدام معلم برای آموزش
زبان از سوی آموزش و پرورش را ممنوع کرده اند.کاربران
زیادی معتقدند این طرح باعث رفع انحصار زبان انگلیسی
نخواهد شد و حذف آن را رقم خواهد زد .کاربری نوشت:
«آخرش میشه مسئولینی که میرن سازمان ملل و اوپک ،
از روی کاغذ هم نمیتونن انگلیسی بخونن!» کاربر دیگری
نوشت« :با این کار فقط انگلیسی از مدارس حذف و در
آموزشگاه های خصوصی تدریس میشه ».کاربری هم
نوشت« :باز برداشت های اشتباه باعث شده یه عده از
مسئوالن از این ور بوم بیفتن!»

نگ زنی!
ل

تابلوییکهدر
تصویر
میبینید
وضعیت
فعلیازشوی
تبلیغاتی
کلنگزنی
درسال87
است!

853 K views

مافیای اختالس!
بخشی از برنامه پایش که در آن درباره فساد در وزارت
بهداشت صحبت می شد در فضای مجازی با بازنشر زیادی
همراه شد و واکنش های فراوانی را هم به خود اختصاص
داد .مجری از کارشناس برنامه درباره ماجرای مدیرانی که
در وزارت بهداشت دوره وزیر سابق با دالر 4200تومانی
معروف به دالر جهانگیری به جای استند قلب ،سیم و کابل
برق وارد کرده بودند پرسید .کارشناس هم در پاسخ به
این سوال از قدرت باالی این مافیا گفت .کاربری نوشت:
«آدم این چیزها رو می بینه شک می کنه که نکنه معطل
موندن قانون حمایت از سوت زن ها هم به خاطر همین
مافیای قدرتمند در بدنه قدرت باشه».



ژاپنیها
وقتیدیدن
پشهها،
گورخرهارو
نیشنمیزنن
گاوهاروهم
راهراهکردن
ودرکمال
تعجباینکار
جوابداد!

اوهای گورخر نما!

گ

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

داریوش ارجمند :در هفته ای که گذشت داریوش
ارجمند بــا اظهارنظرهای مختلف دربـــاره تاثیر
گذارترینافرادزندگیاشوهمچنینسریالستایش
هفته پر سر و صدایی را پشت سر گذاشت.
محمد بن موسی خوارزمی :به نظر می رسد اعالم
اسامی دانــش آمــوزان راه یافته به مرحله کشوری
بیست و یکمین جشنواره خوارزمی باعث شده است
این مقاله پربازدید شود.
سریال ستایش :حضور مداوم نام این سریال از زمان
پخش تلویزیونی آن در فهرست مقاله های پربازدید
نشان از اقبال عمومی مردم به این سریال است.
فیلم قانون مورفی و قوانین مورفی:بعدازتوزیعفیلم
ساختهشدهرامبدجواندرشبکهنمایشخانگیبسیاری
ازافرادبرایدانستناطالعاتفیلموهمینطورقوانینی
کهباتوجهبهاسمفیلمبهنظرمیرسدبرگرفتهازقوانین
مورفیاستبهسراغایندومقالهرفتند.
فیلم رحمان :1400بعد از انتشار نسخه غیرقانونی
این فیلم در هفته گذشته ،مردم به دنبال آشنایی
بیشتر با عوامل سازنده این فیلم بودند.
در بین پربازدیدهای این هفته یک
مقاله غیر اخالقی داریــم که
ب ــه مــعــرفــی یکی
از بــازیــگــران
ف ــی ــل ــم هـــای
مستهجن
مــــــــــــی
پردازد.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1بستهشدنمرزخسرویوچزابهبهدلیلدرگیریها
درعراق(درحالیکهمرزخسرویبازاست)
 4.45میلیونبازدیددر 2217کانال،تاریخانتشار7/11:

.2کاهشسوختگیریباکارتسوختجایگاهداران



 3.07میلیونبازدیددر 1777کانال،تاریخانتشار7/16:

سوژه روز

داداش
می خوای
خالیببندی
برو یه جا که تو
رونشناسندنه
این که پیش
رفیقای هم
محلهایت

721 K views

جریمه ای برای وعده های دروغین!
چندی پیش در یکی از شهرهای مکزیک بر تن شهردارشان
که به وعده هایش عمل نکرده بود لباس زنانه پوشاندند تا
دیگر وعده دروغ به مردم ندهد .به تازگی هم ویدئویی در
فضای مجازی فراگیر شده که در آن ادعا شده مردم یکی
دیگر از شهرهای مکزیک ،شهرداری شهرشان را به خاطر
عملی نشدن وعده های انتخاباتی اش به وانت بستند و در
سطح شهر کشان کشان چرخاندند که با واکنش های زیادی
همراه بود .کاربری نوشت« :این که راجع به وعده های
دروغ مسئوالن بی خیال نبود خوبه ولی نباید این بی تفاوت
نبودن رو با جرم و جنایت نشون داد ».کاربری نوشت« :به
نظرم اگه قانون گذار یه راهکار و جریمه سنگینی مثل خلع
از مسئولیت برای مسئوالنی که وعده دروغ میدن قرار بده
و اون رو عملیاتی کنه یواش یواش وعده های الکی که برای
رای جمع کردن داده میشه از بین میره».

356 K views

کوه  ۶۰متری زبال ه در تهران
تصاویری از کوه های سر به فلک کشیده زباله در نزدیکی
فرودگاه بین المللی امام (ره) در فضای مجازی در حالی روز
گذشته دست به دست می شد که رئیس جمهور شش
ماه پیش دستور پاک سازی این منطقه را از این کوه های
 60متری زباله داده بود اما متاسفانه هنوز هیچ اقدامی
برای پاک سازی آن نشده است .کاربران زیادی از تلنبار
شدن زباله ها در گوشه گوشه کشور و این که شهرداری
ها به دنبال راهکاری برای تولید انرژی از این حجم از
زباله نیستند انتقاد کردند .کاربری نوشت« :فکر کن یک
گردشگر از این فرودگاه وارد کشورمون بشه و این صحنه
روببینه!»کاربر دیگرینوشت«:این حجماززبالهمی طلبه
که شهرداری ها یک کارگروه تشکیل بدن تا مطالعه کنن
ببینن چطوری میشه از این همه زباله ثروت تولید کرد».

.3حذفیارانهمالکانخودروهایباالی 200میلیون
 2.85میلیونبازدیددر ۱۳۷۳کانال،تاریخانتشار7/15:

 .4افزایش سقف برداشت از خودپردازها در ایام اربعین
 2.37میلیونبازدیددر  ۱۰۰۹کانال،تاریخانتشار7/10:

.5صدورکیفرخواسترئیسبانکملیتنکابنبهاتهام
 4میلیارداختالس
 2.14میلیونبازدیددر ۵۵۲کانال،تاریخانتشار7/14:

 .6گزارش روزنامه خراسان از پرونده داستان ازدواج
پسرایرانیوپرنسسآفریقایی
 2.07میلیونبازدیددر 738کانال،تاریخانتشار7/10:

.7تصادفاتوبوسحاملزائرانایرانیدرشلمچهعراق
 2.05میلیونبازدیددر  ۶۷۳کانال،تاریخانتشار7/12:

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
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

سریال ستایش  :3برخالف آن چه در شبکه های
اجتماعیدربارهاینسریالصحبتمیشوددرفهرست
پربازدیدهاقراردارد.
تظاهرات در عراق :با توجه به راهپیمایی عظیم اربعین
بسیاری از افراد نگران امنیت موجود در عراق بودند و
همینموضوعشایدمهمتریندلیلاینجستوجوباشد.
ایدز در لردگان :ماجرای ابتالی تعدادی از اهالی یک
روستادرشهرستانلردگانبهویروسایدزهرچنددرابتدا
باشایعههمراهبودامادرپایانمشخصشدکهموضوعباآن
چه شایعه شده بسیار متفاوت است.راه های ابتال به ایدز
همواژهپرجستوجویدیگریبود.
دانلود فیلم قانون مورفی :بسیاریبهدنبالدانلوداین
فیلمازاینترنتبودند.
ّارهبرگزیت:عبارتیکهدربخشخبریصداوسیماتوسط
حیاتی با موضوع «برگزیت» قرائت شد ،سیل عظیمی از
انتقادهاراباخودهمراهکرد.حیاتیدریکیازبخشهای
خبریگفتهبود« :انگلیسنشستهبررویارهبرگزیت،راه
پیشوپسیکههردورادشوارمیکند».
تعطیلی پنج شنبه ها :موافقت کمیسیون اجتماعی
مجلس با تعطیلی پنجشنبه ها باعث پر بازدید شدن این
واژهشد .اینخبربااستقبالزیادیمواجهشدالبتهبرخی
معتقد بودند که این طرح تا تصویب نهایی راه طوالنی در
پیش دارد و بیشتر به یک رویــای شیرین شبیه است .به
اعتقاد برخی کارشناسان دو روزه شدن تعطیالت آخر
هفتهمیتواندبهاقتصادگردشگریوتقویتنهادخانواده و
افزایشبهرهوریکمککند.هرچندبرخیدیگرمعتقدند
کشورمابیشترازتعطیالتنیازبهسختکوشیوکاردارد.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#لردگان_علیه_اغتشاش و #لردگان_تنها_
نیست:ب هدنبالاعتراضعدهایازمردممبتالبهایدزدر
روستایچنارمحمودیدرلردگان ،عدهایفرصتطلب
با ورود به این اعتراضات دست به حمله به برخی ادارات
دولتیواماکنزدند.درپیایناتفاقات،فعاالنتوئیتری
باداغکردنایندوهشتگدرصفحاتخود،اعتراضات
خودبهآشوبگرانرانشاندادند.
#حــاج-قــاســم سلیمانی :نخستین گفت وگــوی
مطبوعاتی فرمانده نیروی قدس
ســپــاه دربـــــاره جــنــگ  ۳۳روزه
با استقبال گسترده همراه شد و
کاربراناینهشتگراداغکردند.
#حب_الحسین_یجمعنا،
#الــحــســیــن یجمعنا،
#اربعین_مقدمه_ظهور
و #اربعین هم از هشتگ
هایی است که با نزدیک
شدن به روز اربعین داغ
شدهاست.
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