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پنج شنبه  2۴مهر 1399
 2۷صفر .144۲شماره 20500

 2نما از اقتدار و مهربانی پلیس و دکترا به شرط نداشتن فرزند!




3.9 M views

دکترابهشرطمتاهلنبودنونداشتنفرزند!
ویدئوی صحبت های یک دانشجوی نخبه دکترا از شرط
عجیب یک دانشگاه برای پذیرش او ،بازتاب های زیادی
در فضای مجازی داشت .این دانشجوی دکترا در برنامه
زنده تلویزیونی گفت :در مصاحبه دکترا یکی از استادان
دانشگاهی معتبر به او گفته ما رسم نداریم دانشجوی
متاهل و بچه دار بگیریم اما چون شما رزومه خوبی دارید
از گزینه تاهل چشم پوشی می کنیم اما باید تعهد اخالقی
بدهید که در این دوره بچه دار نشوید .این ویدئو خیلی
زودباواکنشهاییهمراهشد.کاربرینوشت«:مسئوالن
دایم میگن شرایط را برای فرزند آوری فراهم کردیم بعد
از این دست مثال های نقض رو توی جامعه زیاد می بینیم.
الاقل مسئوالن یه هماهنگی با هم بکنن ».کاربر دیگری
نوشت« :فقط روی کاغذ از فرزند آوری دفاع میشه ولی
در اصل همچین چیزی دیده نمی شه».



2.8 M views

 2نما از اقتدار و مهربانی پلیس
روز گذشته در کنار هزاران ویدئویی که در شبکه های
اجتماعی منتشر شد دو ویدئو از ماموران نیروی انتظامی
وپلیسراهنماییورانندگیبازتاببیشتریداشت.یکی
از این ویدئوها درگیری تن به تن مامور نیروی انتظامی با
یکی از اوباش بود که مامور نیروی انتظامی با حرکات رزمی
و بدن آماده ای که داشت ،اقتدار نیروهای انتظامی را
نشان داد و نگذاشت فرد شرور به مردم آسیبی وارد
کند .در کنار این ویدئو ،ویدئویی هم از کمک یک پلیس
راهنمایی و رانندگی به مردی که خودرویش پنچر شده
بود با واکنشهایی همراه بود .کاربران به این ویدئوها
واکنش نشان دادنــد .کاربری نوشت« :کــاش هوای
مامورانی رو که امنیت مون رو تامین می کنن و اجازه
نمیدن اوباش توی شهرها جوالن بدن بیشتر داشته
باشم ».کاربری هم نوشت« :پلیس ما در برابر اوباش
سختگیر و خشن و دربرابر مردم خاضع و فروتن است».



2.8 M views
3.1 M views

شایعهتصویررسیدجریمهنزدنماسکدرخودرو

مالیاتمنکجامیرود؟

روزگذشته سایت خبرآنالین تصویری را منتشر
و درشرح آن ادعا کرده بود که نخستین تصویر از
جریمه نزدن ماسک در خودرو ست اما این شایعه
خیلی زود توسط پلیس تکذیب شد .پلیس راهور ناجا
در خصوص انتشار عکسی مبنی بر ابالغ برگ جریمه
با عنوان عدم استفاده از ماسک که در فضای مجازی
منتشر شده ،گفته« :چنین موضوعی صحت نداشته و
پلیس راهور کد جریمهای مبنی بر عدم استفاده از
ماسک مقرر نکرده است .هنوز در تهران چنین چیزی
ابالغ نشده و قرار است تذکر عدم زدن ماسک ابتدا
بهصورت ارشاد باشد ».در این میان کاربرانی که
نگران سالمتی شان بودند از این که بعد از تصویب
جریمه ماسک نزن ها هنوز جریمه ای صورت نمی گیرد
،گالیه داشتند .کاربری نوشت« :حاال که تصویب شده
الاقل چندتایی رو که رعایت نمی کنن جریمه کنید تا
بقیه حساب دستشون بیاد».

تصویری از رسید پرداخت مالیات در استرالیا منتشر
شد که در شرح آن آمده است« :تواسترالیا به شما رسید
مالیاتی داده میشه که بدونید مالیاتی که پرداخت کردید،
دقیقا کجاها خرج شده ».این تصویر خیلی زود در شبکه
های اجتماعی دست به دست شد و واکنش هایی را هم
به همراه داشت .کاربری نوشت« :این اتفاق که بدونیم
مالیاتیکهمیدیمکجاخرجمیشههمباعثشفافیتمیشه
و هم آدم می تونه مفید بودن خودش رو برای کشور
احساس کنه ».کاربر دیگری نوشت« :شاید این رسید
خیلی رویایی باشه که بدونیم پول مالیاتمون کجا میره ولی
ممکنه از این که پول مون بعضی جاها خرج بشه حرص
بخوریم ».کاربری هم نوشت« :فکر کن مالیات منو بدن به
سازمان حفاظت از محیط زیست که فقط حقوق کارکنانش
رو میده و مجوز شکار می فروشه ،من که راضی نیستم!»





2.4 M views

3.4 M views

بذارببینمدکتربودییامهندس!

کشتههایسقطجنین 32برابرکرونا!

یکی از معضالتی که بسیاری از ادارات با آن دست به
گریبانهستنداستعالممدرکتحصیلیافراداست.حتما
شما هم از مسئوالنی که مدرک شان جعلی بوده و مجبور به
استعفا شده اند مطالبی شنیده یا خوانده اید .در ابتدای
همین مجلس کنونی هم یکی از منتخبان به دلیل نامعتبر
بودن مدرک تحصیلی از راه یابی به مجلس جا ماند اما به
تازگی آذری جهرمی اعالم کرده که وزارت ارتباطات قصد
دارد اطالعات مدارک تحصیلی شهروندان ایرانی را به
صورت عمومی منتشر کند .خود او نوشته با این کار دیگر
کسی به او که مهندس است ،نمی گوید :دکتر .کاربران هم
از این کار استقبال کردند .کاربری نوشت« :خوبیش اینه
اسم طرف رو سرچ می زنیم ببینیم بهش باید بگیم دکتر یا
مهندس ».کاربر دیگری نوشت« :این جوری کار و کاسبی
اونایی که مدرک تقلبی به مردم میدادن کساد میشه».

اینفوگرافی بر اساس آمار سازمان جهانی در فضای مجازی
منتشر شد که آمار آن بسیار شوکه کننده بود  .بر اساس
آمار این اینفوگرافی از دی ماه سال  98تا نیمه اول مهر
امسال بر اثر کرونا کمی بیش از یک میلیون نفر جان خود
را از دست داده اند این در حالی است که در همین مدت
بیش از 32میلیون نفر در سقط جنین جان خود را از دست
داده اند .همچنین در این اینفو آمده که در کشورما نیز
ساالنه بین 300تا 500هزار سقط جنین صورت می گیرد
که یعنی روزانه بیش از هزار تولد به این دلیل از بین می
رود  .کاربری نوشت«:در برخی موارد سقط جنین به دالیلی
توسطپزشکتجویزمیشهکهدرستهونبایدهمهمواردرا
غلط دونست  ».کاربر دیگری نوشت« :متاسفانه هم وضع
بد اقتصادی مردم و هم رواج فرهنگ غربی باعث شده که
آمار سقط جنین باالبره».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
اینشیرمرد
کوچک،
محمدصدرا
پسرشهید
ذکریاشیری
ازشهدای
خانطومان
استکه
اینچنین
بهپیکرپدر
سالمنظامی
میدهد

وداعپسرشهیدمدافعحرم

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

مراقب حیوانات باشید

سشوار

هوادارهیواش
یواشسرد
میشه لطفا
قبلازروشن
کردنماشینو
حرکتکردن،
نگاهیبهکنار
الستیکها
وزیرماشین
بیندازید

دردهههایمختلف

امروزتوی
همینعکس
شمارو
میخوایم
بااجداد
سشوارها
وموخشک
کنهایاالن
آشناکنیم.
اینشماو
موخشک
کنهای
اولیه!
رداخت برای آیفون ۱۲

روشهای پ

فکرکنیک
کلیهروهم
دادیواین
گوشیرو
خریدی،
نمیتونی
بیاریتوی
کشور،فرض
کهآوردی
ریجستر
نمیشهکه!

تبلتزمانما
اینبازیبود،
 12ساعت
باهاش
میرفتیم
گوشهاتاق
ویهدکمه
روفشار
میدادیمتا
حلقهبیفته
تویاونبیل
بیلکا!

دلنوشتهبرایهشدایخانطومان
و  رکوردهایبدرقهمجازیشجریان

تبل

تهای
دهه60

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

این هفته برخالف هفته های گذشته که 7مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ پربازدید را در شبکه های
اجتماعی مرور می کردیم تنها به  6مورد از هر ســرفصل می پردازیم چون که نام محمد رضا
شجریاندرتمامیآنهادیدهمیشود.اماقبلازخواندنگزارشنگاهیداریمبهآماریکه
دوستداران هنر در این مرز و بوم در بدرقه استاد شجریان در شبکه های اجتماعی از خود
به جا گذاشتند .اعداد و ارقامی که شاید غیر قابل باور بهنظر برسد اما حقیقتی است که
نمیتوانازآنچشمپوشیکرد .اعتماددرگزارشینوشت:رکوردالیکتوئیترفارسیدر
پستهمایونشجریانکهخبرفوتپدرشرااعالمکردهبودبا 85هزارالیکشکستهشد.
همچنین ۵۹میلیونالیکویکمیلیونو ۲۳۰هزارکامنتدراینستاگرامو۳۰۰میلیون
بازدید در تلگرام هم از دیگر رکوردهایی بود که دوستداران هنر ایرانی در بدرقه مجازی
استادشجریانازخودبهجاگذاشتند.

۶

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

همایون و مژگان شجریان:بعدازفوتاستادشجریان
مقاله هایی با نام این دو فرزند استاد مورد توجه قرار
گرفت .البته استاد شجریان به جز همایون و مژگان دو
فرزنددیگربهنامهایافسانهورایانهمداشتند.
فردوسی:نامفردوسیبزرگهمکهشجریاندرنزدیکی
آن به خاک سپرده شد در این چند روز بسیار مورد توجه
قرارگرفت.
مهدی اخوان ثالث :اخوان ثالث یکی از شاعران بنام
خراسانی کشورمان است که مزارش در کنار آرامگاه
فردوسی است .در ابتدا محل دفنی در نزدیکی مزار
اخوانبرایاستادشجریانآمادهشدامابهنظرمیرسد
بهدرخواستخانوادهشجریانمحلدفناستادبهمکان
جدیدیدرکنارموزهدرآرامگاهفردوسیمنتقلشد.
حافظ ۲۰ :مهرماه در تقویم رسمی کشورمان روز
بزرگداشتحافظشیرازینامگذاریشدهاست.روزی
که حافظ دوستان زیادی از سراسر کشور را در حافظیه
شیرازگردهممیآورد.
انتخابات آمریکا :انتخابات آمریکا  13آبــان برگزار
میشودیعنیکمتراز 20روزدیگروهرچهبهاینرویداد
نزدیک تر می شویم ،مــردم دربــاره آن جست وجوی
بیشتریخواهندداشت.

۶

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#قهرمانان_وطنو#شهدای_خان_طومان:کاربران
فضای مجازی با منتشر کردن دلنوشتهها و خوش آمد
گوییبهشهدایمدافعحرمخانطومان سوریهکهبعداز
چهارسالپیکرشانپیداشدهاینهشتگهاراداغکردند
وبهآنهالقبقهرمانانوطندادند.
#حب_الحسین_یجمعنا :عاشقان امام حسین (ع)
از هفته ها پیش این هشتگ را استفاده می کردند و با
فرارسیدن اربعین،کلیدواژه#حب_الحسین_یجمعنا
رابهداغترینکلیدواژهجهانتبدیلکردند.
#ایمیل های_هیالری :پس از انتقادات پیدرپی
کلینتون علیه ترامپ ،مایک پمپئو در گفتوگویی
اعالمکردکهبهتمامایمیلهایهیالریکلینتونوزیر
خارجه اسبق آمریکا و نامزد انتخابات سال ۲۰۱۶
این کشور دسترسی دارد و تا پیش از انتخابات آن را
در اختیار عموم مردم قرار میدهد .سه روز بعد از این
مصاحبهتعدادیکاربرگمناموناشناستوئیترفارسی
با هشتگ ایمیل های هیالری شروع به توئیت و به
اصطالح خودشان «افشاگری» درباره محتویات این
ایمیلها کردند و مدعی شدند دموکراتها با کمک
سپاه پاسداران ،داعش را ساختند .این در حالی است
که بررسی ها نشان داد اساسا این ادعا ها در ایمیل
های منتشر شده وجود ندارد .
 2هشتگ هم از سوی اپوزیسیون درباره رژیم پهلوی و
برخی از محکومان امنیتی و سیاسی مانند نرگس
محمدیدراینفهرستجایدارد.

@roznamekhorasan

۶

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

مرغسحرشجریان:تصنیف«مرغسحر»جایگاهویژهای
در تاریخ موسیقی ایــران دارد و خوانندگان بسیاری آن
را بازخوانی کردهاند .شاعر این شعر ،ملک الشعرای
بهار است اما به واسطه اجراهای متعددی که استاد
شجریان از این تصنیف داشته ،نام او نیز با این تصنیف
گرهخورد هاست.
نرگس محمدی :اشتباه فاحش روزنامه سعودی «مکه»
و سازمان عفو بین الملل در آلمان که عکس نرگس
محمدی ،بازیگر تلویزیون را به جای تصویر یک محکوم
امنیتی منتشر کرده بودند ،مهم ترین دلیلی است که
محمدیدراینلیست قراربگیرد.
نصرت ا ...وحــدت :هرچند به دلیل همزمانی فوت
این بازیگر قدیمی با درگذشت استاد شجریان چندان
دیده نشد اما بازهم کاربران نام این بازیگر 95ساله را که
از پایهگذاران تئاتر اصفهان و در بیش از  ۴۳فیلم بازی
کرده بود،جستوجوکردند.
سحر دولــت شاهی و همایون شجریان :برخی از
پاپاراتزی های حاضر در مراسم ختم استاد شجریان،
عکسهاییازسحردولتشاهیدرخودرووکنارهمایون
شکارکردندوبازهمشایعهازدواجایندودرفضایمجازی
پخششد.
فــوت امیر تتلو :بعد از اعــام ادمین کانال تلگرام
امیرحسین مقصودلو مبنی بر فوت این خواننده ،شایعه
خبرمرگاینخوانندهفراریدرفضایمجازیورسانهها
قوت گرفت .البته خیلی
زود مشخص شد این
شایعهبرایجذب
فـــالـــوور در
تـــلـــگـــرام و
یــوتــیــوب
صـــــــورت
گـــرفـــتـــه
است.

۶

پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1جریمه 50هزارتومانیافرادیکهماسکنمیزنند
 6.9۴میلیوندر 1349کانال،تاریخانتشار7/19:

.2تحریمهایآمریکاعلیه ۱۸بانکایرانی

 4.34میلیونبازدیددر ۱۷۵۶کانال،تاریخانتشار7/17:

.3موقعیتبسیارخوبگلزنیایرانمقابلازبکستان
 4.32میلیونبازدیددر ۶۸۰کانال،تاریخانتشار7/17:

.4برقمجانیازآبان!

 3.59میلیونبازدیددر ۱۳۶۹کانال،تاریخانتشار7/21:

 .5ممنوعیت بستری بــیــمــاران غــیــراورژانــســی در
بیمارستانها
 3.35میلیونبازدیددر ۱۰۱۳کانال،تاریخانتشار7/18:

.6سخنرانیرهبرکرهشمالیباچشمانیگریان

 3.18میلیونبازدیددر 737کانال،تاریخانتشار7/20:
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