 #هشتگ
تصاویر پربازدید فضای مجازی

پشتپردهشیوعآنفلوآنزاوحکمجالبدربارهحریمخصوصی!


فروریخ



3.4 M views

2.9 M views

کم کاری یک شرکت باعث شیوع آنفلوآنزا شد؟
یکی از گزارش هایی که بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت مربوط به پشت پرده تکاندهنده نایاب شدن
داروی آنفلوآنزا بود که هفت صبح تهیه کرده بود .در این
گزارش آمده که تولید داروی آنفلوآنزا در انحصار یک
شرکتداخلیداروییاستکهبنابرتفاهمنامهامضاشده
با وزارت بهداشت باید این شرکت دارو را با قیمت کمتر
از نمونه خارجی عرضه کند در عوض وزارت بهداشت باید
اجازه واردات را لغو کند .پس از مدتی این شرکت به بهانه
بدهی مالیاتی تولید دارو را قطع کرد و با آغاز موج آنفلوآنزا
دارو در کشور نایاب شد و وزارت بهداشت سه هفته پس
از آغاز شیوع آنفلوآنزا در کشور مجبور به واردات هزار
عدد از این کپسول شد .شرکت دارویی هم از وزارت
بهداشت شکایت کرد که برخالف تعهدش دارو وارد کرده
و چند روزی جلوی توزیع دارو را گرفت!



تن
قسمتیازسقفکالس

صفکمکبهکودککار
حتما شماهم ویدئوی مربوط به آزار پسر زبالهگرد اهل
افغانستان را دیدهاید یا برای دیگران فرستادهاید ،اما
بعد از شناسایی این کودک کار تصاویر زیادی از کسانی
که در کنار او عکس گرفتند در فضای مجازی منتشر
شد .یکی موهای او را کوتاه کرد و عکس گرفت ،یکی
به او غذا داد و عکس گرفت ،یکی مراقبت های پزشکی
او را قبول کرد و عکس گرفت و خیلی های دیگر هم
برای انجام دادن کاری برای این کودک در صف بودند
تا از آن عکس یادگاری بگیرند .هرچند اصل این کار
پسندیده است اما باید به این عزیزان یادآوری کنیم
که کودکان کار دیگری هم هستند که می توان به آن
ها کمک کرد .کاربری نوشت« :من موندم با این همه
دوستدار کودکان کار که دنبال کمک کردن به یک
کودک کار معروف شده هستن چرا ما هنوز کودک کار
داریم ».کاربر دیگری نوشت «:چرا گیر می دین همین
هم غنیمته که؟»

اینوضعیتیک
دبستانتویغرب
تهرانهکهسقفش
ریختهویکیاز
دانشآموزان
همکارشبه
بیمارستانکشیده
حاالفکرکن
شهرهایمحروم
چهوضعیدارن!

تناقضمالیاتی
شایدباورتون
نشه،اماتو
سیستممالیات
کشورمون،
صاحباون
ماشینزرده
مالیاتمیده
ولیصاحباون
ماشینمشکیهنه!



س هم روباتی شد!

پلی

2.4 M views

2.8 M views

قیمتعجیبرستورانالکچریدرتهران!
یکی از تصاویر پربازدید در فضای مجازی متعلق به منوی
پذیرایی الکچری در یکی از رستوران های تهران بود.
در این منو نام غذاهایی دیده می شود که حتی به گوش
خیلی ها آشنا نیست مثل هوموس ،کاالماری سوخاری،
سلمن و  . ...در انتها هم هزینه این منو نوشته شده بود
که هزینه پذیرایی از هر نفر مهمان  ۷۷۵هزار تومان
بود .کاربران به این منوی الکچری که هزینه دو نفر آن به
اندازه حقوق یک نفر است که باید هزینه یک ماه زندگی
را تامین کند واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :واقعا
این همه فاصله طبقاتی در یک جامعه غیر قابل قبوله».
کاربر دیگری نوشت« :کاش یه مامور مالیات دم در این
رستوران وایسه و هر کی اومد سفارش داد ببینه مالیات
پرداخت می کنه یا نه!»



حمایتازحریمخصوصیدردادگاه
تصویر حکم جالبی که در شعبه چهارم دادگاه عمومی در
استان البرز گرفته شد با بازتاب و بازنشر وسیعی در
فضای مجازی همراه بود .ماجرا از این قرار بوده که مردی
از همسرش شکایت می کند و برای اثبات ادعای خود وارد
صفحه اینستاگرام همسرش می شود قاضی چون این کار
را غیرقانونی دانسته ،شکایت را رد کرده است تا حریم
خصوصی زن حفظ شود .بسیاری از کاربران از این حرکت
قاضی پرونده حمایت کردند .کاربری نوشت« :شرافت هر
قاضی در البه الی خطوطی که در رای خویش ترسیم می
کند ،هویدا می شود .تحصیل دلیل از طریق نامشروع مانع
از محکومیت متهم می شود ».کاربر دیگری نوشت« :یک
نفر فهمیده زنش داره توی اینستاگرام بهش خیانت می
کنهپسبایدچیکارکنه؟!»کاربریهمنوشت«:پیداکردن
ادله برای اثبات گناهکاری یک نفر اگه از طریق نامشروع به
دست بیاد برای دادگاه قابل قبول نیست».



چیندرایستگاه
راهآهنشهر
«چانگچون»
روباتیبهخدمت
گرفتهکهمیتونه
صورتمسافران
رواسکنوافراد
تحتتعقیبرو
شناساییکنه!

درکرهجنوبی
میوهدرفصل
برداشتبهعلت
ارزونیخوراک
دامنمیشهبلکه
تویمحیطهایی
خشکمیشهو
فصلبعدبهبازار
عرضهمیشه

سوژه روز

جمال
ت پشت وانتی!
پرایدهای محترم
از این به بعد با
دیدن این خودرو
خیلیحواستون
باشه یه لقمه اش
نشینالبتهپلیس
محترمهمتهدید
این راننده رو
لحاظ کنن!

2.1 M views
3.4 M views

نمادگرانیدرکشور!
یکی دیگر از تصاویری که در شکل های گوناگون در چند
روز اخیر با قیمت های مختلف در فضای مجازی دیده شده
مربوط به قیمت گوجه فرنگی بوده است .در این میان
تصویری که روز گذشته در فضای مجازی منتشر شد
مربوط به تصویر یک گوجه به قیمت چهار هزار تومان
بود که در فروشگاهی در آمل فروخته می شد .کاربران
نظرات مختلفی درباره قیمت باالی گوجه فرنگی داشتند.
کاربری نوشت« :بچه بودم میگفتن تو اروپا میوه رو دونه
ای میخرن منم باتعجب می گفتم مگه میشه! خداروشکر
تواینقضیهبهشونرسیدیموفهمیدمکهمیشه!»کاربر
دیگری نوشت« :هر از چندی یک قلم کاال که کمیاب میشه
و قیمتش میره باال میشه نماد گرونی در کشور در حالی که
به این نگاه نمی کنن که االن فصل گوجه نیست و به همین
دلیل قیمتش رفته باال».

راهحلآمریکاییبرایبیخانمانها
طرح عجیب شهرداری السوگاس بهتازگی سوژه طنز یکی
از کمدینهای معروف آمریکایی شده است .در این طرح
عجیب شهرداری السوگاس تصمیم گرفته چادر زدن
و خوابیدن در پیادهرو و خیابانهای این شهر را ممنوع
اعالم کند و برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است.
این در حالی است که آمریکا در کنار انگلیس و فرانسه
باالترین آمار بیخانمان را دارد .حدود 553هزار شهروند
آمریکایی در خیابا نها زندگی میکنند .این کمدین
میگوید« :آیا وجود بیخانمانها را میخواهید ممنوع
کنید؟آیامیخواهیدازیکشخصفقیرکههیچچیزندارد
جریمهمالیدریافتکنید؟چونقدرتپرداختشراندارد
میخواهید او را به زندان بفرستید؟ حاال که دارید هزینه
نگهداری او را در زندان میدهید ،چرا خانهای در اختیارش
قرار نمیدهید؟ وقتی بیخانمان زندانش تمام شد ،چه
میشود؟ دوباره او را به زندان میفرستید؟»

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

بیماریمرمـــــــوز و
اعـــــدام محیط ابن
درجمعهسیـــــــاه!
پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

اینهفتهطبقروالهفتههایگذشتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید و
پرکاربرددرشبکههایاجتماعی وفضایمجازیراباهممرورمیکنیم.
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

آنفلوآنزا :بسیاریازکاربراندرروزهاییکهآنفلوآنزادر
کشورشایعشدهبرایشناختاینبیماریبهویکیپدیا
مراجعهکردندآنطورکهگوییبهدنبالشناخت بیماری
مرموزیبودندکهتاکنونآنرانمیشناختند.
جــوکــر (فیلم  :)2019ایــن فیلم آمریکایی در
ژانر تریلر روانشناختی است که ایــن روزه ــا بحث
های زیــادی دربــاره آن در روزنامه ها دیــده می شود.
اعــتــراضــات ســراســری بــه گــرانــی بنزین در
ایــــران ( :)1398بــعــد از شـــروع اعــتــراض
ها به گرانی بنزین ایــن گــزارش نوشته شد و
ایــــن ســومــیــن هــفــتــه ای اســــت کـــه در
فهرست پــربــازدیــدهــا ق ــرار مــی گیرد.
فاطمه صادقی ملقب به جمیله:
بازیگر و رقصنده فیلم هــای قبل از
انقالب که دو روز است شایعه مرگش
منتشرشدهودخترشآنراتکذیبکرد.
جمعه سیاه (خــریــد) :آخــریــن جمعه
مــاه نوامبر یکی از شلوغ ترین روزهــای
فروشندگاندرکشورهایمختلفدنیاست
بهایندلیلکهدراینروزتخفیفهایزیادیرا
بهمشتریانخودمیدهند.
نوشته ای دربــاره پویا بختیاری یکی از کشته
شدگاناغتشاشاتآبانهمدرکناریکمقالهغیر
اخالقی جزومطالبموردجستوجوبود.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#حقیقت_ماهشهر :فعاالنفضایمجازیدرواکنش
به دروغ پردازی ها در ماجرای ماهشهر با داغ کردن این
هشتگدرتوئیترواقعیتماجراینیزارهایبندرماهشهر
را که پیشازاینتوسطبرخیکاربرانوهمچنین اکانت
هایسعودیومنافقین باهشتگماهشهرداغشده بود
منتشرکردند.
#سلبریتی_اجاره_ای #بــازیــگــران_آشــوب :در
روزهای گذشته و همزمان با پایان آشوب ها و صحبت از
دریافت مالیات از هنرمندان ،برخی هنرمندان بیانیه
ایدرصفحاتخودبا عنوانصدایآبان ۹۸منتشروبه
برخوردهای انجام شده در اغتشاشات روزهای گذشته
اعتراضکردند.برخیکاربرانتوئیترباداغکردنایندو
هشتگنوشتندکهبسیاریازاینبهاصطالحهنرمندها
در پوشش هنر بیشترین تبلیغ را برای روی کار آمدن
دولتفعلیداشتندامااکنونحاضربهپذیرشمسئولیت
درناکارآمدیهایفعلینیستند.ایندو هشتگ درچند
روزاخیرحدود 50میلیونبازدیدداشت.
#ایــران :این هشتگ از هشتگ هایی است که مورد
استفاده همه ایرانی هاست و در برهه های مختلفی داغ
میشود.
#شهید_رضا_صیادی# ،مرتضی_ابراهیمی و
#مجید شیخی :نام شهیدان رضا صیادی ،مرتضی
ابراهیمیومجیدشیخیازشهیدانامنیتودفاعازملت
کهدرآشوبهایمسلحانهاخیرشهیدشدهاند،باانتشار
دههاهزارمحتوا توسطکاربرانتوئیترفارسی،ترندبرتر
اینشبکهاجتماعیشد.

@roznamekhorasan
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عکس تزئینی است
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

شاخص آلودگی هوا در تهران :این روزها آلودگی
هوا در تهران و مشهد از اصلی ترین خبرهای روزنامه
ها و اخبار تلویزیون است .آلودگی باالیی که باعث
شد چندین روز مدارس در مقاطع مختلف به تعطیلی
کشیده شود.
سایت طــرح معیشتی دولــت و یــارانــه حمایت
معیشتی :بسیاری از جاماندگان طرح معیشتی برای
این که بدانند چطور می توانند اعتراض خود را ثبت
کنند این واژه ها را جست وجو
کردند.
عالیم آنفلوآنزا :طبق گفته
معاون وزیر بهداشت تاکنون 56
نفر بر اثر آنفلوآنزا جان خود را از دست
داده اند و بسیاری برای این که فرق آنفلوآنزا با
سرما خوردگی را تشخیص دهند و عالیم آن را
بدانند به جست وجوی آن پرداختند.
جمعه سیاه :بلک فرایدی ،جمعه سیاه ،حراج
جمعه یا به قول بعضیها حراجمعه! یا هر اسم
دیگری که رویش میگذارند ،روزی مخصوص
طرفداران تخفیف و خرید ارزان است.
اعـــدام محیط بــان کرمانی ۱۰ :سال
پیش یــک محیطبان بــا یــک شکارچی
در زمــــان خــــارج از م ــام ــوری ــت ایــن
محیطبان درگــیــر مـیشــود و در این
درگیری شکارچی کشته میشود.
تالش مسئوالن محیط زیست هم
ب ــرای گرفتن رضــایــت از خــانــواده
مــقــتــول بــه نتیجه نــرســیــد و ایــن
محیط ب ــان کــرمــانــی اعــــدام شــد.
مهناز افشار :ویدئوهایی که از پشت
صحنه برنامه استعدادیابی یکی از
شبکه های ماهواره ای با حضور مهناز
افشار به عنوان داور منتشر شد باعث شد
بسیاری از کاربران از پیوستن این بازیگر
به شبکه سعودی انتقاد کنند و برای
دانستن جزئیات به سراغ گوگل بروند.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1دالر شنبه ای  12.500خریدار ...
 5.78میلیونبازدیددر ۲۵کانال،تاریخانتشار9/7:

 .2مواظب باشید سهمیه بنزین تون الکی کم نشه
 5.11میلیونبازدیددر ۲۷۰۷کانال،تاریخانتشار9/9:

 .3اینترنت همراه در  ۷استان وصل شد

 3.74میلیونبازدیددر ۱۰۹۰کانال،تاریخانتشار9/7:

 .4مدارس و دانشگاه های تهران تعطیل است

 3.48میلیونبازدیددر ۱۱۱۸کانال،تاریخانتشار9/9:

 .5اینترنت همراه خوزستان فردا وصل می شود
 3.40میلیونبازدیددر ۴۷۵کانال،تاریخانتشار9/9:

 .6گزارش زنده لیگ برتر سپاهان  -استقالل
 3.13میلیونبازدیددر ۲۹۶کانال،تاریخانتشار9/9:

.7سامانهبارشیازدوشنبهازغربواردکشورمیشود
 3.07میلیونبازدیددر ۷۱۳کانال،تاریخانتشار9/10:
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