 #هشتگ
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توحشسربازانسلطانوشگردجاعلاکانت!  
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2.4 M views

اعتراض به تنبیه فیزیکی

شایعه از گوشت گربه تا تاج خروس!

ویدئویی از یک دانشآموز کالس یازدهم مدرسهای در
منطقه یک تهران در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب
زیادی داشت .این دانش آموز چند روز است در اعتراض
به برخورد و تنبیه فیزیکی در مدرس ه با کاغذ نوشتهای
کنارخیابانولیعصرنشستهاستتاصدایخودرابهگوش
دیگران برساند .او از تنبیه فیزیکی معلم شیمی اش می
گوید و البته از مدیر مدرسه هم به دلیل راه ندادنش
به کالس بعد از شکایت از معلم ناراضی است .کاربران
زیادی از خاطرات دوران مدرسه شان که کتک خورده
بودند نوشتند و برخی هم از قدرت فضای مجازی که حتی
صدای یک دانش آموز را هم به گوش همه می رساند،
گفتند .کاربری نوشت« :چقدر خوبه که نسل جدید حقوق
خودش رو می شناسه و برای به دست آوردنش تالش می
کنه».کاربری البته نوشت «:این جوری از فردا هر دانش
آموزی یک پالکارد بر می داره میره تحصن می کنه و سنگ
روسنگ بند نمی شه »

همین چند سال پیش بود که انتشار گــزارش اداره
استاندارد تهران دربــاره کشف تخلفات گسترده در
صنعت سوسیس و کالباس جنجال زیادی را به پا کرد و
بسیاری از تولیدکنندگان فعال در این صنعت در مظان
اتهام قرار گرفتند .از آن به بعد شایعات درباره استفاده
از گوشت گربه در این محصوالت رایج بود .به تازگی هم
شایعه استفاده از تاج خروس به دلیل هم رنگ بودنش
با گوشت در سوسیس و کالباس مطرح شد و به برنامه
تلویزیونی کشید که بازتاب زیادی در فضای مجازی به
همراه داشت .کارشناس تغذیه برنامه اما این شایعات
را بی اساس خواند و گفت« :اگر این گونه تقلب ها هم
باشد موردی است چون منطقی نیست .متقلب حرفه ای
آن قدر راحت با ترکیب مواد شیمیایی رنگ قرمز شبیه به
گوشت درست می کند که کسی هم متوجه نمی شود!چرا
به خودش زحمت بدهد و تاج خروس تهیه کند » .کاربری
نوشت« :بعد از این اگه فهمیدین که توی سوسیس
کالباسا گوشت گربه و تاج خروسه خدارو شکر کنین که
مواد شیمیایی نیست!»



تصاویر پربازدید فضای مجازی
آرزو
هایی پشت حصار!



2.9 M views

سخنگوی
بهنظرمیرسه
ربیعیداره
خاطراتبازی
ایرانکامبوجرو
برایخانمیکه
موفقنشدهبره
ورزشگاهتعریف
میکنه!

دو
لتدرپایانجلسههیئتدولت



.4سیمکارتهایاضافیراحتمامسدودکنید
.5تعرفههایرومینگدردوراناربعین

 2.38میلیونبازدیددر ۲۸۶کانال،تاریخانتشار7/17:

جایگاهی!

ازواضحترین
مواردتبعیض
کهخیلیجاها
دیدهمیشه،این
محلهایپارک
ویژهمدیرانو
مدیرانکلیا
یهای
غذاخور 
ویژهمدیرانه!

ک نکنیم
زباله پار
ل
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ج
پاکبان ها
وقتینتونستن
محتویاتسطل
زباله مکانیزه
رو خالی کنن،
مقداری از
آشغال ها رو برای
راننده یادگاری
گذاشتن...

دیروز یه بنده
خدایی توی
مطب دکترا می
چرخید و این
جوری آدامس
می فروخت،آدم
واقعا نمی دونه
اعتماد کنه یا
نه...

3.1 M views

3.4 M views

در جلد جناب خان!
تصویری از یک نابینا در فضای مجازی منتشر شد که
هنوز برخی از اعضای عروسک جناب خان روی تنش مانده
بود .آن طور که یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی ادعا
کرده این تصویر مربوط بهروحا ...شهریارنسب ،کارمند
قــراردادی اداره زندانهای کرمان است .این کاربر
نوشته است :حقوق 1.5میلیونی این شهروند نابینا کفاف
زندگی اش را نمیدهد به همین خاطر مجبور است روزی
چندساعت در جلد جنابخان و پاندا جلو رستورانها نقش
بازی کند .کاربران هم با این شهروند کرمانی احساس
همدردی و از گرانی هایی که باعث شده سفره خانواده ها
کوچکشودگالیهکردند.کاربرینوشت«:همینکهباهمه
سختی و مشقت غیرتمندانه کار می کنه تا دستش جلوی
این و اون دراز نباشه دست مریزاد داره».

 3.95میلیونبازدیددر  ۱۴۲۴کانال،تاریخانتشار7/19:

 2.42میلیونبازدیددر  ۱۰۳۲کانال،تاریخانتشار7/20:

سب
ک جدید تکدی گری!

صید فالوئر با جعل اکانت
پس از انتشار خبر اولین پرواز دو خلبان زن در پرواز
تهران -مشهد ،اعالم شد نام یکی از این خلبانان «نشاط
جهانداری» است که آقای رضا رشیدپور ،مجری تلویزیون
هم در توئیتی این موضوع را نوشت و با تگ کردن این
خانم ،به او تبریک گفت .هنوز ساعتی از این توئیت
نگذشته بود که کاربران با مراجعه به صفحه اعالم شده
متوجه شدند این اکانت قبال متعلق به شخصیت دیگری
بوده که با جعل هویت افراد عضو گیری میکرده است
و بهاصطالح اکانت ناامن نامیده میشود .پس از گذشت
 12ساعت از این توئیت رشیدپور و کامنتهای اعتراضی
کاربران ،وی در توئیت دیگری اعالم کرد که ممکن است
این اکانت جعلی باشد .کاربری نوشت« :این اکانت هر
روز اسمش رو عوض میکنه و با یه هویت جدید شروع
به صید فالوئر میکنه» کاربر دیگری هم پاسخ داد« :با
دنبال کردن این اکانت میتونیم از جدیدترین اخبار
چهرهها باخبر بشیم».

.1انفجاردرنفتکشایرانیدردریایسرخ

.3دستگیریروحا...زمسرشبکهسایتآمدنیوز

کودکان میلیاردر در اقتصاد ایران!
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 2.52میلیونبازدیددر 587کانال،تاریخانتشار7/22:

2.8 M views

فیلمی از توحش و وحشی گری سربازان ترکیه در فضای
مجازی منتشر شد که با واکنش های زیادی همراه بود .در
این فیلم سرباز ترک در حالی که همرزمانش او را نگاه
می کنند با چاقو جلوی دوربین سر یکی از کشته های
کرد سوریه را جدا می کند .این حجم از وحشی گری باعث
واکنش بسیاری از کاربران فضای مجازی شد .آن ها این
حرکت را محکوم کردند و استفاده از عبارت چشمه صلح
را فریب دادن مردم دانستند .کاربری نوشت« :با این
که این فیلم ها روح عده ای رو جریحه دار می کنه ولی
اتفاقا ً خوبه که پخش بشه خود این ها سند جنایت علیه
بشریت خواهد شد ».کاربر دیگری نوشت« :کاش عده
ای که از حمله ترک ها حمایت کردن این تصاویر رو ببینن
و برن توبه کنن».

در پایان این هفته هم هفت مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد در فضای مجازی را باهم مرور می کنیم.

 2.64میلیونبازدیددر ۱۲۸۱کانال،تاریخانتشار7/22:

2.1 M views

یکی از پست هایی که با بازنشر زیادی همراه بود و واکنش
های زیادی را به همراه داشت مربوط به پستی بود که در
آن ادعا شده بود بانکمرکزی  ۱۲کودک زیر  ۱۰سال را
شناسایی کرده است که گردش مالی حدود ۳۵۰۰میلیارد
تومانی داشتهاند! کاربری نوشت« :معموال کسی که برای
کودک حساب باز می کنه یا برای پس اندازه آینده است یا
پول شویی و دور ماندن از چشم قانون و مالیات و  . ...این
رقم به حساب پس انداز نمی خوره مگر برای هدف دوم
باشه ».کاربر دیگری نوشت« :کاش اگه حقیقت داشته
باشه بانک مرکزی اسم و فامیل این بچه ها رو هم اعالم
کنه و قوه قضاییه هم پیگیر بشه».

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

.2یارانهمهرماهپنجشنبهواریزمیشود

تبعیض



توحش سربازان سلطان

متین ستـــــــــوده
و نییک میناژ
در هفتـــــه زم ذلیـــــــل!

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

 .6کــامــنــت کــارگــر شـــهـــرداری کـــرج در زیـــر پست
اینستاگرامیشهردار اینشهر کهازاعزام  100پاکبان
به عالوه  150دستگاه اتوبوس و اختصاص مبلغ 250
میلیونتومانبرایخدماتدهیبهزائراناربعینخبرداد.
 2.37میلیونبازدیددر 785کانال،تاریخانتشار7/21:

.7وام 30میلیونیبرایسربازانبامهارتشغلی
 2.20میلیونبازدیددر  ۹۸۳کانال،تاریخانتشار7/21:
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

سریال ستایش :حضور مداوم نام این سریال از زمان
پخش تلویزیونی آن در فهرست مقاله های پربازدید
نشان از اقــبــال عمومی مــردم بــه ایــن ســریــال اســت.
سعدی :به نظر می رسد صحبت هایی دربــاره ساخت
سریال «الف ویژه» توسط کمال تبریزی که به سعدی هم
میپردازدعلتپربازدیدشدناینمقالهباشد.
کامبوج :بعد از حضور تیم ملی کامبوج در ایران مردم
برایبهدستآوردناطالعاتبیشترازاینکشورآنرادر
ویکیپدیادنبالکردند.
کردستان سوریه :این مقاله هم بعد از حمله ترکیه به
کردستانسوریهپربازدیدشدهاست.
متین ستوده :نحوه پوشش متین ستوده در
مراسم اکــران خصوصی فیلم « مسخره بــاز »
جنجال زیادی به پا کرد و باعث شد پای ستوده
به 20:30بازشود.البتهستودهخیلیزودبابت
نوعپوششعذرخواهیکرد.
کیهان کلهر :کلهر نوازنده برجسته کمانچه در
کنسرتخوددرلندنضمناعالملغوکنسرت
استانبول اش به دلیل حمله ترکیه به
کردستان سوریه ،الالیــی گیرا و
اثرگذاری به زبان کردی خواند
و آن را به کودکان کرد سوریه
تقدیمکرد.
در بین پربازدیدهای این
هفتهیکمقالهغیراخالقی
داریــم که به معرفی یکی
از بــازیــگــران فیلم هــای
مستهجنمیپردازد.

@roznamekhorasan
@khorasan_farsi
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

این هفته تا دو روز گذشته فقط هشتگ های اربعینی
از داغ های هفته بود اما ناگهان و با دستگیری روح
ا ...زم چند هشتگ دیگر هم به داغ های هفته اضافه
شد.
#شــکــار_زم# ،بازهم_سپاه و #روح_ا_...زم و
#زم_ذلیل از هشتگ هایی بودند که بعد از اعالم
خبر دستگیری مدیر کانال و سایت آمد نیوز توسط
غیورمردان سپاه به سرعت در توئیتر داغ شدند.
#حب_الحسین_یجمعنا#،اربعین_مقدمه_ظهور
و #اربعین هم از هشتگ هایی است که با نزدیک
شدن به روز اربعین داغ شدنشان قابل پیش بینی بود.

7

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

خالصه بازی ایران -کامبوج :در این بازی که روز
پنج شنبه  7/18برگزار شد نتیجه پر گل  14بر صفر
به نفع تیم ملی کشورمان رقم خورد.
محمد محبی :بازیکنی که تا چند ماه پیش در لیگ
یک توپ می زد و از ابتدای فصل در تیم سپاهان بازی
می کرد و بعد از مصدومیت اشکان دژاگه به تیم ملی
دعوت شد و دو گل هم به تیم ملی کامبوج زد.
امام جمعه اسالم :بخشی از گفت وگوی امام جمعه
اسالم که در انتقاد از وضعیت حجاب مطرح کرده بود:
«در خیابانهای کشورمان هر روز از این جشنوارهها
میبینیم .صــد تــا جنیفر میبینیم ،صــد تــا تیلور
سوئیفت میبینیم ،صد تا نیکی میناژ میبینیم».
باعث شد که از پرجست وجوهای این هفته باشد.
سریال ستایش  :3طبق روال چند هفته اخیر این
سریال در پرجست وجوهای گوگل قرار دارد.
نیکی میناژ :خواننده،ترانه سرا و بازیگر آمریکایی
بعد از صحبت های امام جمعه اسالم مورد
توجه قرار گرفت و بسیاری که او را نمی
شناختند نامش را جست و جو کردند.
قیمت دینار عــراق :ایــن هفته به
دلیل نزدیک شدن به ایام اربعین و
زیاد شدن سفرها به عراق مردم برای
دانستن قیمت دینار عــراق به سراغ
گوگل رفتند.
م ــح ــس ــن لـــرســـتـــانـــی:
دســتــگــیــری محسن
لر ستا نیخو ا نند ه
مـــعـــروف پــــاپ به
اتــــهــــام اف ــس ــاد
فـــــــــــیاالرض
بـــــاعـــــث شــد
نامش در این
فهرست قرار
بگیرد.
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