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معیشتیکروناییوضربوتقسیمهایاعتمادزدا!
صفهای
ِ




3.1 M views
3.9 M views

شکاربهناجوانمردانهترینشیوه
یکمحیطبانویدئوییازتعقیبیکبزکوهیتوسطعدهای
آفرودسوار در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که بازتاب
زیادی داشت .این محیط بان یک عکس هم از انتهای این
تعقیب منتشر کرد که نشان می داد این بزکوهی جان خود
را از دست داده است و نوشت« :حیوانات وحشی علی رغم
قدرت و سرعت شان در صورت تعقیب مداوم از نفس می
افتند و دچار خونریزی داخلی میشوند و بعد یا می میرند
یا شکار می شوند ».کاربران به این اتفاق واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :این کار حتی از شکار با اسلحه هم
ناجوانمردانه تره ».کاربر دیگری نوشت« :احتماال ًاین کَل
(بزکوهینر)بهخاطرفصلجفتگیریازارتفاعاتصخرهای
پایین آمده بوده که در مسیر این آفرودسواران بی وجدان
قرار گرفته ».کاربری هم نوشت« :باز خدا رو شکر محیط
بان ها هستن و اال چیزی از حیات وحش باقی نمی موند!»

ضربوتقسیمهایترسناکامااعتمادزدا!
این روز ها اپیدمی جدیدی در میان مسئوالن کشور
شکل گرفته که از حریرچی معاون وزارت بهداشت تا
مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا و قشالقی عضو شورای
عالی نظام پزشکی در گفت و گوهای متفاوتی اعالم کرده
اند که آمار رسمی کرونا را باید ضرب در 2.5 ،2.2 ،2 ، 1.7
و حتی  3کرد تا آمار واقعی مبتالیان و جان باخته های کرونا
به دست بیاید .کاربری نوشت«:حتی اگه برای ترسوندن
مردماینحرفارومیگنبدنیستدوستانمسئولبدونن
که این امر خودش نوعی اعتماد زدایی از آمار رسمی به بار
میاره» .کاربر دیگری نوشت« :با همین فرمون بریم به
سر سال نرسیده میگن دوبرابر جمعیت کشور  ،کرونایی
داریم ».کاربری هم نوشت« :آقای حریرچی می خوای عدد
آمار رسمی رو به توان  4کنیم مدیونی اگه تعارف کنی ها!»

تصاویر پربازدید فضای مجازی
معرفت
داشتهباشیم
وکارهای
زیبایپلیس
روهممنتشر
کنیم،یکیش
همینپلیس
راهنمایی
کهداره
برایکارگر
شهرداری
ماسکمیزنه

پلیسمهربانووظیفهشناس

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیبودند؟

اینهفتهطبقروالهرهفته 7مقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدیدوپرکاربردرا
درشبکههایاجتماعیوفضایمجازیباهممرورمیکنیم.
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تونل زمان

عکسی
جالباز
نحوهبیرون
کشیدنآب
ازچاههای
عمیقدر
بیابانهاقبل
ازفناوری
هایجدید؛
مصر۱۹۰۵،





یازپاییز

یشزیبای
ما

ن

3.4 M views
2.8 M views

خودقرنطینگیخفاشهایبیمار
گزارش ایندیپندنت درباره رفتار خفاش های خونآشام
در هنگام بیماری که به طور داوطلبانه یا با اجبار خفاشهای
دیگر خود را قرنطینه میکنند ،خیلی زود در فضای مجازی
با واکنش های زیادی همراه شد .در این گزارش آمده
ش سنسورهایخاصینصب
جانورشناسانپشتچندخفا 
کردند و متوجه شدند خفاشهایی که عالیم بیماری دارند،
خودشان را از دیگرخفاشها دور نگه میدارند و پس از
بهبودی به جمع خفاشها برمی گردند! کاربری درباره این
گزارش نوشت« :ببین هموطن ،حتی خفاش خونآشام
هم وقتی مریض میشه خودش رو قرنطینه می کنه ،بعد
تو با کلی عالیم کرونا پامیشی میری شمال!» کاربر دیگری
نوشت« :احتماال نفر اولی که کرونا گرفته خفاشی رو که
کرونا داشته و قرنطینه بوده ،خورده!» کاربری هم نوشت:
«واقعا خجالت آوره اشرف مخلوقات باشیم ولی در برخی
موارد حتی از حیوونا هم بدتر عمل کنیم».

فرهنگسازیرعایتفاصلهاجتماعی
یکی از ویدئوهایی که دیروز در فضای مجازی بازخورد
های نسبتا مثبت زیادی داشت مربوط به ویدئویی بود که
در آن خبرنگار شبکه خبر،هنگام مصاحبه با وزیر اقتصاد
به نمایندگان مجلس که فاصله اجتماعی را رعایت نکرده
بودند ،تذکر می دهد و نمایندگان هم یک قدم عقب می
روند .کاربران زیادی نوشته اند که از روحیه نقد پذیری
این نمایندگان و نهی از منکر این خبرنگار باید تقدیر کرد.
کاربری زیر این ویدئو نوشت« :دم اون خبرنگار گرم که
بدون توجه به جایگاه نماینده ها اومد و بهشون تذکر داد».
کاربر دیگری نوشت« :این کلیپ رو که دیدم احساس
کردم تو سوئیس دارم زندگی می کنم و اون نماینده هم
نماینده مجلس سوئیس بود ».کاربری هم نوشت« :بابا
نماینده ها کجا رعایت کردن کاش درست فاصله اجتماعی
رو رعایت می کردن تا ما هم یاد بگیریم».

اگهشماهم
مثلمنفکر
کردیناین
تصویراز
دوتاعکس
درست
شدهباید
بگماشتباه
کردیدو
بهترهبیشتر
دقتکنید

اسپ

رتمجلسی!



2.4 M views

باتریهایزامبی!
هشدارکارشناسانمحیطزیستبریتانیادرخصوصباتری
های مستعمل ،حسابی در فضای مجازی بازتاب داشت .این
کارشناسان از مردم درخواست کردهاند که باتریهای
مستعملرادرمیانزبالههایخانگیوبازیافتیخودبهدور
نیندازندچونایناتفاقعاملصدهاآتشسوزیدرمراکز
زباله شده است .بنابر اعالم نهاد خدمات محیط زیستی
بریتانیا ،باتریهای دور ریخته شده در میان زبالههای
عادی هنگام پروسه جمعآوری با دستگاهها له میشوند
که این امر باعث انفجار و آتشسوزی در مراکز جمعآوری
زباله میشود .کاربری نوشت« :تا وقتی شهرداری ها کاری
برای تفکیک زباله از مبدا نکنن توی کشورما نه تنها باتری
که همه زباله ها درهم دور ریخته میشه ».کاربر دیگری
نوشت« :کاش این فرهنگ تفکیک زباله توی کشور ما جا
بیفته تا بشه از این طالی کثیف هم پول در آورد و هم به
طبیعت کمک کرد».

صفهایمعیشتیاماکرونایی
اینروزهاکسینیستکهدرشبکههایاجتماعیویدئویی
از صف توزیع چیزی ندیده باشد .گویا رقابت خاصی بین
مسئوالن استانی کشور در تشکیل صف شکل گرفته
است .طوری که انگار مسئولی که در استانش صفی
نداشته باشد باخته است و استانش سقوط می کند دسته
پایین تر .روز گذشته دو تصویر یکی از اهواز و دیگری از
زنجان منتشر شد که مردم برای خرید مرغ با نرخ دولتی
و روغن نباتی صف کشیده بودند .کاربران به این صف
های طوالنی که مردم برای تامین معیشت شان بسته
بودند ،واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :باید لیگ
قهرمانان صف استانی بذاریم و ببینیم کدوم مسئول با
سوء مدیریتش می تونه صف بزرگ تری تشکیل بده!»
کاربر دیگری نوشت« :واقعا در این شرایط اقتصادی هیچ
ایرادی نمیشه به اون مردم گرفت که رفتن تو صف و
ایستادن بلکه اون مسئول باید بازخواست بشه که چرا
تدبیر بهتری برای توزیع این اقالم نداشته!»

اونقدری
کهمنپرتاب
سهامتیازی
داخلسطل
زبالهداشتم
فکرنکنم
خدابیامرز
کوبیبرایانت
تویواقعیت
داشتهباشه!

یکی به من
بگه این
کفش واسه
مهمونیه
یا ورزش
شاید هم
برای رفتن
بهمهمونی
ورزشی ها،
نپوشیمیه
وقت
مسخره مون
کنن

سطلزبالهبسکتبالی

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

انتخاباتریاستجمهوریآمریکا:2020انتخابات
آمریکا 13آبانبرگزارمیشودیعنیتنها 5روزدیگر.در
اینمیانمناظرههایترامپوبایدنهمدرتوجهمردمبه
اینانتخاباتبیتاثیرنبودهاست.
سریالنجال:مجموعهتلویزیونینجالکهقصهآنمربوط
به سال 1358است و در مرز ایران و عراق می گذرد هم
دراینهفتهقسمتآخرشپخششد.
هالووین :مسیحیان  31اکتبر را به یاد درگذشتگان
جشنیمیگیرندکهامسالباشنبههفتهپیشرومصادف
شدهاست.هرچندایناتفاقربطیبهفرهنگماندارداما
چندسالیاستکهتوسطعدهایجشنگرفتهمیشود.
حبیب نورماگومدوف :خداحافظی سلطان مطلق
 UFCجهانبارکورد ۲۹پیروزیوبدونشکستازورزش
حرفه ای باعث شد که این ورزشکار مسلمان داغستانی
هم نامش پر بازدید شود .او بعد از فوت پدرش به مادرش
قولدادهبودکهازورزشحرفهایخداحافظیکند.
سریالپسازباران:سریالیکهسال 79در 40قسمت
ازشبکه 3پخششدهبوددوبارهازآیفیلمدرحالپخش
است و همین موضوع باعث توجه کاربران به مقاله آن در
ویکیپدیایفارسیشدهاست.
آیدینآغداشلو:پسازچاپگفتوگویچندزندرباره
آغداشلودرروزنامهنیویورکتایمز کهادعاکردهبودنداو
آن ها را مورد آزار قرار داده ،نام آغداشلو دوباره پر جست
وجوشدالبتهآغداشلوایناظهاراتراساختگیخواند.
در میان پربازدیدهای این هفته یک مقاله غیر اخالقی
همدیدهمیشود.
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شایعهکروانیعقیمساز
وجنجالپرسشجاع!

هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#عید_بیعت :هر چند همزمان با آغاز دوران امامت
امامزمان(عج)اینهشتگشروعشدامابعدازبرگزاری
جشنی با عنوان جشن بیعت در ورزشگاه امام رضا (ع)
مشهدباسخنرانیرائفیپورموجانتقادهابهبرگزاریاین
جشنبااستفادهاز اینهشتگ آغازشد.
#دختر_آبادانی :ویدئوی کتک خــوردن یک دختر
در آبادان توسط یک خانواده و تعرض مامور انتظامات
شهرکبهاوباعثشداینماموربازداشتشودوکاربران
زیادیبااینهشتگخواستارپیگیریقوهقضاییهوروشن
شدنماجرابودند.
#ایران :هشتگ نام کشورمان هم از آن دسته هشتگ
هایی است که هر از چندی داغ می شود و توسط همه
ایرانیهادراقصینقاطکشوراستفادهمیشود.
هشتگ هایی هم از سوی اپوزیسیون درباره رژیم سابق
وحوادثآبانسالپیشهمدراینفهرستجایدارد.
#مهرداد_سپهری :یکی دیگر از هشتگ های هفته
گذشته مربوط به فوت جوانی است که 3آبان پس از یک
درگیری با مردم محل و خانواده همسرش توسط پلیس
دستگیر و دستبند زدن او به یک تیرک فلزی و نحوه
برخوردبااوباعثداغشدناینهشتگشد.البتهخیلی
زودپروندهایبرایاینپلیسضاربدردادسراینظامی
استانتشکیلشد.
#پلیس_قانونمدار :بعد از ماجرای مهرداد سپهری،
اپوزیسیونوخارجنشینهاازاینفرصتسوءاستفادهو
علیهپلیساقدامبهنفرتپراکنیکردندکهکاربرانبااین
هشتگخاطراتشانازفداکاریپلیسرابازگوکردند.

@roznamekhorasan
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

شهادت امــام حسن عسکری (ع) 8 :ربیع االول
مصادف است با شهادت حضرت که امسال  4آبان بود
و بسیاری برای آشنایی بیشتر با این امام همام به سراغ
ویکیپدیا رفتند.
زلزلهتهران:درهفتهگذشتهدرچندنوبتتهرانلرزید.
هر چند میزان شدت این زمین لرزه ها زیاد نبود اما باعث
نگرانیمردمپایتختشدوکاربرانزیادیبرایآگاهیاز
آخرینوضعیتزمینلرزههابهسراغگوگلرفتند.
شجاعخلیلزاده:جنجالبوسهشجاعبازیکنسابقتیم
پرسپولیسبرلوگویتیمقطریالریانکهبهتازگیبهآن
پیوسته ،باعث شد بسیاری از طرفداران تیم پرسپولیس
به این کار او ایراد بگیرند و از او انتقاد کنند .هر چند او
خیلی زود بابت این کارش عذرخواهی کرد اما همچنان
طرفدارانپرسپولیسدرحالآنفالویصفحهاجتماعی
خلیلزادههستند.
مهرادجمودنیاجهانبخت:مهاجرتخوانندهایکهآن
چنانشناختهشدهنیستوکنسرتزندهاشهمبافالش
خوانیهمراهبودبهدلیلتبلیغاتگستردهمافیایشرط
بندی خیلی زود در شبکه های اجتماعی دیده شد و به
تازگیهمازسایتشرطبندیاشرونماییکرد.
سعید آقاخانی :این بازیگر و کارگردان کشورمان
که این روزها سریال نون.خ یک او در شبکه آی فیلم
در حال پخش است و سومین
فصل همین ســریــال را هم
در حال ساخت دارد نامش
این روزها حسابی مورد توجه
کاربران است.
محمد ن ــادری پرسپولیس:
کال حضور یک
ســرخــپــوش
درتیمآبیها
یا بالعکس همیشه پر سرو
صدابودهواینبارایناتفاق
توسطمحمدنادریرخداد
کهازپرسپولیسجداشدهو
بهاستقاللپیوستهاست.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1صحبت های جنجالی رسول پناه علیه شجاع
 ۳.۹۲میلیون بازدید در  ۵۱۱کانال ،تاریخ انتشار8/2 :

 .2اف ای تی اف ایران را در فهرست سیاه نگه داشت
 ۳.۶۰میلیون بازدید در  ۸۲۲کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .3ورود اعضای تیم رئال به بارسلون برای بازی با بارسا
 ۳.۳۳میلیون بازدید در  ۲۳۲کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .4شناسایی  5471بیمار جدید کرونا در  2آبان

 ۳.۲۱میلیون بازدید در  ۱۱۹۷کانال ،تاریخ انتشار8/2 :

 .5بعد از شیوع شایعه ای مبنی بر این که کرونا باعث
عقیم شدن مردان می شود .دکتر مردانی گفت« :کرونا
هیچ تاثیری در قدرت باروری مردان نخواهد داشت».
 ۳.۰۶میلیون بازدید در  ۵۴۹کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .6جزئیات افزایش  ۳۰تا  ۴۰درصدی مواد شوینده
 ۲.۹۷میلیون بازدید در  ۶۳۰کانال ،تاریخ انتشار8/3 :

 .7آغاز محدودیت های کرونایی در ۴۳شهرستان
 ۲.۹۷میلیون بازدید در  ۸۵۹کانال ،تاریخ انتشار8/5 :
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