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تصاویر پربازدید فضای مجازی

  میوههایپروازیوکولرگازیهاییکهواقعابا گازکارمیکنند!

ارتش کنار ملت




3.1 M views

درمان سرطان محقق میشود؟
یک مطالعه فــو قالــعــاده از یک گــروه بینالمللی از
دانشمندان ،نوع جدیدی از سلولهای ایمنی را با توانایی
هدف قرار دادن و از بین بردن اغلب سلولهای سرطانی
کشف کرده که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است.
این کشف قبال ً ناممکن به نظر میرسید ،اگرچه هنوز هم
روی انسان آزمایش نشده است اما امکان ایجاد تحول و
یک انقالب در ایمنی درمانی را به عنوان یک درمان جهانی
برای سرطان فراهم میکند .کاربران هم با امید به این که
برای سرطان درمانی پیدا شود ،به این خبر واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :واقعا سخته دیدن بچه هایی که
به خاطر سرطان ،شیمی درمانی میشن ».کاربر دیگری
نوشت«:بهامیدروزیکهسبکزندگیانسانهابهشکلی
تغییر کنه که شاهد این همه بیماری های عجیب و غریب و
ناشناختهنباشیم».

2.4 M views

البته که کولر گازی با برق کار میکند
«یعنی واقعا آقای وزیر اطالع ندارد؟» ویدئویی در این
یکی دو روز از رضا اردکانیان ،وزیر نیرو منتشر شده که او
خبر از تعویض کولرهای گازی فرسوده برای صرفهجویی
در مصرف گاز میدهد .نقل همین خبر و انتشار این ویدئو
باعث شد این اظهارنظر ،واکنشهای مختلفی بین کاربران
ایجاد کند که حتی به شوخی و طنز هم کشیده شد .این
کاربران برداشتشان این بود که جناب وزیر اطالع ندارد
کولر گازی در واقع با برق کار میکند .اما اگر خبر را به
صورت دقیق خوانده باشیم متوجه میشویم منظور وزیر
بد فهمیده شده است .وزیر نیرو خبر داده که یک میلیون
کولر گازی در کشور نوسازی میشوند تا بدین وسیله
برق کمتری مصرف شود .برق کمتر هم مساوی با کمتر
کار کردن نیروگاههای تولید برقی است که عمدتا برای
تولید برق از سوختهای فسیلی و گاز استفاده میکنند.

وقتی ارتشی
ها متوجه شدن
بچه های یکی
از مناطق کفش
و دمپایی ندارن
هزار جفت
کفش و دمپایی
برای بچه های
اینمنطقهتهیه
کردن

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

اینهفتهطبقروالهفتههایگذشتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدیدوپرکاربرددرشبکههایاجتماعی
وفضایمجازیراباهممرورمیکنیم.
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صویر واقعی است

این ت

اینتابلوی
نقاشینیست
بلکهمسیر
واقعیمدرسه
دان 
شآموزان
«چا 
لکندی»
درآذربایجان
شرقیه
کهکاش
مسئوالن
ببیننو!...





برای

3.4 M views

میو ه های پروازی!
این روزها خرید و فروش میوه های ممنوعه در فضای
مجازی حسابی داغ شده است ،در حالی که طی ماه های
اخیر کمتر خبری از این میوه ها به گوش می رسید .کیفیت
میوهها درفروشگاههایاینترنتی نشانمی دهداینمیوه
ها از طریق کولبری وارد کشور نشده اند و از آن جایی که
عمده این میوه ها مربوط به نیم کره جنوبی است به نظر می
رسد از طریق هواپیما به کشور قاچاق می شوند و داخل
کشور با کیلویی حدود  500هزار تومان به فروش می
رسند .کاربران هم به این الکچری بازی برخی ها واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :دیگه کار به جایی کشیده
که پولدارا رو به میوه های پروازی آوردن ».کاربر دیگری
نوشت« :خدا کنه خبرش نیاد که برای وارد کردن این میوه
ها هم دالر دولتی یا نیمایی اختصاص دادن!»



2.8 M views

ادامه ماجراهای عمو فیروز !
بهتازگی ویدئویی از حضور فیروز کریمی در تلویزیون در
فضای مجازی پربازدید شده است که او روی آنتن برنامه
زنده ،تلفنش را که زنگ خورده خیلی راحت جواب میدهد.
او در میان تعجب مجریان برنامه ،میگوید باید تماس
تلفنیاش را پاسخ بدهد و چیزی به شخص آن سوی تلفن
بگوید .مجری برنامه با خنده میگوید« :پس سالم ما رو هم
برسونید» .البته فیروز کریمی به اظهارنظرهای عجیب و
طنزآمیزش معروف است و پیش از این هم از این کارهای
عجیب کم انجام نداده است .کاربری نوشت« :حقیقتا من
هم دوست داشتم همین جوری تو یه برنامه زنده ،راحت
باشم و هیچی واسم مهم نباشه» البته بعضی کاربران هم
نظر دیگری داشتند .کاربری نوشت« :باالخره یک سری
رفتارهای اجتماعی رو باید آدم رعایت کنه و به نظرم درست
نبود» .کاربر دیگری هم نوشت« :به نظرم بهتره فیروزخان
فرق بی احترامی و شوخی رو یاد بگیره».

پبرانید

کمکبهچ

رویکاغذی
نوشتن«مانیاز
بهکمکداریم»
وتویراهمنتهی
بهروستاشون
نصبکردن.
انگارسالها
محرومیترادر
اینجملهفریاد
زدن!
آدامست

هر جایی نچسبون!
رو



شیرهای

2.1 M views

عجایب جهیزیه ای!
یکیازپیجهایمعروفدراینستاگرامیکنظرسنجیانجام
داده و در استوری اش پرسیده« :عجیبترین چیزی که
درباره جهیزیه دیدین یا شنیدین چی بوده؟» و پاسخ های
عجیب و غریبی گرفته که تعدادی از آن ها را به نمایش
گذاشته است .به طور مثال کاربری در پاسخ به این سوال
نوشته« :مادر شوهر دختر عموم گفت چرا سوزن نداره،
فردا خشتک پسرم پاره بشه باچی بدوزه!» کاربر دیگری
درباره عجیب ترین چیزی که دیده نوشت« :خونه مون گاز
رومیزی داشت ،من دیگه گاز نخریدم ،فقط فر خریدم.
خواهر شوهرم اومد گفت باید می خریدی می ذاشتین
انباری ».یکی دیگر از کاربران نوشت« :عجیب ترینش آب
سرد کن توی اتاق خواب (بود) .حس مطب دکتر بهم دست
داد ».اما یکی از عجیب ترین تجربه ها را کاربری این گونه
نوشت« :مادر شوهر خواهرم روزی که داشتن جهیزیه رو
می چیدند ،وقتی خواستند تابلو فرششو بزنن به دیوار
گفت اِوا میخ نداده مادرت؟!»

2.9 M views

ِ
مارمولک پرتقالدوست!
معروف ترین
این روزها ویدئویی از یک مارمولک کوچک سبز که فارغ از
غوغای جهان مشغول لیس زدن یک پرتقال است ،حسابی
در شبکههای اجتماعی پربازدید شده است .منتشر کننده
این ویدئو دختر  21ساله آمریکایی بوده که اولین بار آن را
روی نرمافزار تیک تاک منتشر کرده است و شاید فکرش
را نمیکرده این طور مورد توجه قرار گیرد .او درباره لحظه
فیلم گرفتن از این صحنه میگوید« :تابستان گذشته که
برای عروسی خواهرم به جزیره هاوایی رفته بودیم ،یک
روز پس از عروسی برای خرید نارگیل تازه به ساحل رفتیم
که تا زمان برش زدن نارگیل توسط فروشنده ،ناگهان چیزی
توجهمراجلبکرد.خوبکهدقتکردمدیدم یکمارمولک
کوچک درحال لیس زدن یک پرتقال بُرش خورده است.
من هم بالفاصله دست به موبایل شدم و از این صحنه
فیلمگرفتم».

احتماال
سودانیها
برایاینکه
شیربییالو
دمو ِاشکمرو
باهاشآشنا
بشنبهشیرها
غذانمیدنو
شیرهابهاین
حالوروزدر
اومدن!

▪زندگی در فضای مجازی

قدیم ترها ،یعنی زمان پدرها و مادرهای ما و البته پدربزرگ
ها و مادربزرگ ها ،یک نوع زندگی وجود داشت .درواقع
شاید بتوان گفت یک زندگی تعریف شده وجود داشت.

توژاپن،توی
قوطیهای
آدامسیه
بستهکاغذ
میذارنکه
وقتیآدامست
روخوردی
بذاریتواون
کاغذهکهبه
جایینچسبه

گرس
نهدرسودان

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

آیتا...سیستانی:اینمرجععالیقدرپنجشنبهگذشته
به دلیل شکستگی استخوان ران در عراق ،تحت عمل
جراحیقرارگرفتندکهبحمدا...حالشانخوباست.
زینب ابوطالبی:بعدازصحبتهایجنجالیابوطالبی
در شبکه افق ،وی خیلی زود به یکی از سوژه های شبکه
های اجتماعی تبدیل شد .او در بخشی از صحبت هایش
گفتهبود«:اگرکسیاعتقادندارد،جمعکندازایرانبرود».
البتهاودریکپیامویدئوییازمردمعذرخواهیکرد.
بارانکوثری:بعدازمنتشرشدنتصویریازیکپاسپورت
آمریکاییباعکسومشخصاتبارانکوثری،ناماوسرزبان
ها افتاد و عده زیادی او را دو تابعیتی خواندند .هرچند
برخی تصویر را فتوشاپ دانستند اما تکذیبی هم از سوی
کوثریاتفاقنیفتاد.
سردار فضلی :طی روزهای گذشته و پس از انتشار خبر
عملجراحیسردار،شایعهایدرفضایمجازیباعنوان
پیوستن حاج علی فضلی به یاران شهیدش منتشر و این
خبرخیلیزودتکذیبشد.سردارفضلیفرماندهدانشگاه
افسریوتربیتپاسداریامامحسین(ع)است.
ثبتنامایرانخودرو:شایدشماهمبرایثبتنامخودرو
این واژه ها را جست وجو کرده باشید اما به گواه بسیاری
ظرفیتهادرکسریازثانیهپرمیشودوفروشبهاتماممی
رسدالبتهجالباستکهدرسایتهاییمثلدیوار،شغلی
بهنامثبتنامکنندهخودروایجادشدهکهبرایهرثبتنام
خودروچندینمیلیونتومانمطالبهمیکنند.
رخشان بنی اعتماد :موضوع بازداشت چند
ساعته این کارگردان هم بهترین دلیل برای
قرارگرفتننامشدراینفهرستاست.
روزنامه خراسان:نامروزنامهخراسان
هم در میان واژه های پرجستوجوی
این هفته قرار دارد.به طور مشخص
معلوم نیست این جستوجو با هدف
یافتن چه چیزی بــوده اما بخشی از
گــزارش هایی مانند انتقاد از محسن
چــاووشــی کــه بــاعــث واکــنــش گسترده
طرفداران وی شد،چند ویژه نامه مربوط
به شهادت سردار سلیمانی یا گفت وگوی
اختصاصی خراسان با سخنگوی طالبان
ممکناستازدالیلاینجستوجوباشد.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1نمازجمعه ۲۷دیبهامامتحضرتآیتا...خامنهای
 ۷.۲۲میلیونبازدیددر ۱۳۵۶کانال،تاریخانتشار10/27:

.2فرمولاستفادهازسهمیهبنزین

 ۶.۲۱میلیونبازدیددر ۱۷۸۰کانال،تاریخانتشار10/27:

 .3نیروهای شهرداری اصفهان در مناطق سیل زده
 ۵.۴۸میلیونبازدیددر ۷۹۹کانال،تاریخانتشار10/28:

.4مفتیفربهداعشدرموصلدستگیرشد

 ۵.۲۱میلیونبازدیددر ۱۰۹۲کانال،تاریخانتشار10/27:

.5سازوکاردریافتمالیاتخروجازکشور

 ۴.۹۰میلیونبازدیددر ۱۲۰۸کانال،تاریخانتشار11/1:

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

چرا نسل جدید به فضای مجازی پناه برده اند؟
دهه شصتی ها ،دهه هفتادی ها ،نسل سوخته ،نسل بی
خیال خوش گذران و ...سوژه جدل ها و بحث های سرگرم
کننده اســت .نسل دهه های  60و  70ایــران ،در دنیا به
نسل  Yمعروفند و ظاهرا اولین نسلی هستند که به پدرها و
مادرهایشان آموزش می دهند .این نسل ،در دنیای رایانه
ها ،اینترنت ،رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات بزرگ
شده اند و هرکدام نسبتی با این فضاها دارنــد .این نسل
به فضای مجازی پناه برده اند که این مسئله از مشاهده
های روزمــره و دنبال کردن فعالیت هایشان در فضاهای
مجازی پیداست .چه می شود که نسل ها ،خلقیات متفاوتی
دارند و چرا جوان ترها این چنین در شبکه های مجازی غرق
هستند؟ چرا آلبوم های عکس شخصی ،امروز جایشان را
به اینستاگرام داده اند؟ جواب این سوال آخر البته چندان
سخت نیست .البد از اینستاگرام هزار کار بر می آید که از
آلبوم ها بر نمی آمد .مقصود فراستخواه ،جامعه شناس و
استاد دانشگاه ،درباره نسل ها در ایران مطالعه و پژوهش
کرده است .او معتقد است ،ناکارآمدی دستگاه معناساز در
شکل گیری روحیات نسل جوان ،تاثیر زیادی داشته است.

شغل ثبت انم کننده خودرو
و شوخی خطرانک اب شیر!

در دنیای امروز ،جوانانی که به آن ها نسل دهه  60و 70
می گوییم و حتی جوان ترین ها که نسل دهه  80هستند،
زندگی جداگانه ای را هم تجربه می کنند و آن هم زندگی
در فضای مجازی است .چرا این قدر فضای مجازی مهم
است؟ یا چه شده که نمی توان زندگی در فضای مجازی
را از زندگی روزمره جدا کرد؟ هر کدام از نسل هایی که با
اینترنت مواجه شدند ،یک نسبت منحصر به فرد
با این موضوع داشتند .اینترنت برای
نسل دهه  60یک پدیده بود ،برای
دهــه هــای  70و  80بخشی
از زنــدگــی روزمـــره .بــرای
کسی که متولد دهه 60
است ،رایانه و اینترنت
در زمـــانـــه خـــودش
یــک کشف بـــود ،یک
دریافت تازه از جهان،
یک «یافتم ،یافتم!»
بــود .بــرای نسل دهه
 ،70نه .نسل دهه 70
از وقــتــی اطــرافــشــان را
شناختند ،رایانه و اینترنت
وجــود داشــت .همان طــور که
کاسه و استکان و وسایل معمولی

خانه هست .هم اکنون بــرای این نسل و نسل دهه ،80
اینستاگرام ،فیس بوک ،توئیتر و همه این شبکه ها تکراری
است .خیلی از جوان هایی که اسم هفتادی یا دهه هشتادی
رویشان گذاشته ایم ،انگار شبانه روزی در شبکه های مجازی
زندگی می کنند .دنیا را به شکل الیک و فالوئر می بینند
و این دنیا اتفاقا فضای ارزشی آن هاست و خیلی جدی در
آن زندگی می کنند .وقتی جوان ها در دنیای واقعی چیزی
نمی بینند ،پناه می برند به دنیای درونی و روحی و دنیایی
از معانی.
این پناه دادن چه اشکالی دارد؟

مشکالت از همین جا شــروع می
شود .نوع بدخیم پناه بردن می
شود اعتیاد .اعتیاد گاهی به
مــواد مخدر اســت ،گاهی
بــه شبکه هــای مجازی
و گــاهــی گــــروه هــای
دوســتــی پــرمــخــاطــره.
مهمانی بد نیست ولی
وقتی ما دنیا را برایشان
تنگ مــی کنیم ،آن ها
سراسیمه مــی رونـــد به
سمت دنیای خودشان .در
تمام امورشان ریسک وجود
دارد و این اوضاع را خطرناک می
کند .تصور کنید اگر انرژی زندگی در

.6زمانواریزسهمیهبنزینبهمنماه

 ۳.۸۳میلیونبازدیددر ۱۷۵۵کانال،تاریخانتشار10/29:

.7تاییدخطایانسانیدرسقوطهواپیمایاوکراینی
 ۳.۴۵میلیونبازدیددر ۹۹۶کانال،تاریخانتشار10/30:

@roznamekhorasan
جوان ها را به سمت ساختن و هنر و فرهنگ و علم و فعالیت
های اجتماعی سرازیر می کردیم ،چه می شد .ترس ها
و دلهره ها در این نسل چه به دلیل مشکالت اجتماعی و
چه مشکالت جهانی ،در رفتار و سبک زندگی شان و در
درکشان از آینده خودشان تاثیر می گذارد.
▪نسل هزاره

نسل  Yیا نسل هزاره که در دنیا متولدان  1081تا 2000
هستند؛ بچه های عصر رایانه های  ،PCاینترنت ،تلویزیون
های ماهواره ای ،مطرح شدن دهکده جهانی ،وبالگ ها
و ویکی ها و دایرة المعارف هایی هستند که به دست مردم
نوشته می شوند .کودکان به پدر و مادرها کار با رایانه را یاد
می دهند و شکل خانواده عوض شده است.
برای درک بهتر ،من این جا دو نسل  Yشصت و  Yهفتاد
را مطرح می کنم .متولدان  60تا  ،69نسلی هستند که
تقریبا جنگ ،هزینه ها ،حماسه ها و سختی هایش را دیده
اند .بعد از آن ،اقتصاد کوپنی و اقتصاد پساکوپنی را دیدند.
ایدئولوژی و پراگماتیزم را دیدند .اوقات فراغت برایشان
اهمیت پیدا کرد ،جنبش سبک زندگی راه انداختند برای
ابراز وجود ،عشق برایشان موضوع مهمی بود و عاشق شدند
و شکست خوردند .نسل دهه  60تجربه نسبتا زیاد سیاسی
و خاطره های زیادی دارد اما تجربه های دهه های  60و 70
با هم متفاوت است .بیشتر چیزهایی که برای نسل دهه 60
پدیده و خاطره بود ،برای نسل دهه  70موضوعی عادی
است .سیاست برای این نسل بیشتر روایت است .سرگرمی
و لذت برایشان مهم است .این نسل تجربه کم سیاسی و

7

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

رهبرجمهوریاسالمیایران:پسازاینکهاعالمشد
بعدازهشتسالرهبرعزیزانقالبامامتنمازجمعهرا
بهعهدهدارند،بسیاریبرایمطالعهخطبههایپیشین
ایشانبهسراغویکیپدیارفتند.
قاسمسلیمانی:زندگینامه،افتخاراتوتاثیراینسردار
بزرگدرمنطقهراکهدریکحملهتروریستیدرعراقبه
دستورترامپبهشهادترسید،دراینمقالهمیخوانید.
آفالتوکسین:جنجالوجودسمآفالتوکسیندرشیر،از
اظهارنظریککارشناسدریکبرنامهتلویزیونیشروعو
باعثتکذیبیههایفراوانازطرفوزارتبهداشت،اداره
استانداردو...شد.
کاخ مرمر :پرویز فتاح در برنامه نگاه یک از استقرار آیت
ا ...رفسنجانی در کاخ مرمر انتقاد کرده و گفته که بعد
از فوت او کاخ را به سختی پس گرفتیم که با
واکنش محسن هاشمی همراه بود .کاخ
مرمر ازکاخهایتاریخیتهراناست.
نماز جمعه :امامت رهبر معظم
انقالب در نماز جمعه هفته ای که
گذشت ،نام نماز جمعه را در این
فهرستقراردادهاست.
آیت ا ...سید علی سیستانی:
مــوضــوع وضــعــیــت جسمانی
مــرجــع شیعیان کــه در عــراق
ساکنبودهوبهدلیلشکستگی
از ناحیه اســتــخــوان پــا تحت
عمل جراحی قرار گرفته است
باعث شد نام این مرجع زیاد
جستوجوشود.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#جهان_آرا :بعد از اعالم پخش نشدن زنده سه برنامه
عصرانه،ثریاوجهانآرابسیاریازکاربرانبرایحمایت
ازبرنامهجهانآرااینهشتگراداغکردند.
#ایران :از هشتگ هایی که مورد استفاده همه ایرانی
هاستودربرهههایمختلفیداغمیشود.
#عین_االسد:اینهشتگبعدازحملهموشکیسپاه
همچنان داغ است و برخالف آنچه ترامپ گفته بود ،به
صورتقطرهچکانیخبرهاییازمصدوماناینحادثه
دررسانههایآمریکاییدرحالانتشاراست.
#هواپیمای_اوکراینی :همچنان فعاالن توئیتر
بــا داغ کـــردن ایــن هشتگ ،خــواســتــار بــرخــورد با
مسببان و روشــن شدن ابعاد پنهان حادثه هستند.
#نماز_جمعه_تاریخ_ساز:نمازجمعههفتهپیشکه
بعدازهشتسالبهامامترهبرمعظمانقالباقامهشد
همازبرترینهشتگهایاینهفتهبود.
#من_بلد_نیستم:بعدازصحبتهایپنجشنبههفته
پیش رئیس جمهور در مجمع ساالنه بانک مرکزی که
گفته بود« :من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و
برای حل مشکالت فقط به داخل نگاه کنم» برخی با
نوشتنپیشنهادهایشاناینهشتگراداغکردند.
#ملت_مقاومت_علیه_آمریکا :با اتمام نماز جمعه
هفته پیش ،بسیاری از کاربران بخشهایی از بیانات
رهبر انقالب را که درباره مقاومت بود با این هشتگ
منتشرکردند.

www.khorasannews.com
تجربه زیاد ارتباطی دارد .دنیا را از طریق اینترنت تجربه می
کند .قبل از ما دنیا را می بیند و زودتر از همه چیز باخبر می
شود .حالتی دارد که انگار به خاطر احساس خألیی ،می
خواهد مرتب از این جا به آن جا بپرد.
دهه هشتادی ها را از قلم نیندازیم .آن ها شاید بیشتر از
همه با اینترنت و شبکه های مجازی پیوند داشته باشند .این
نسل کودک ترین و کم سن و سال ترین مردم جهان هستند.
نسل Zکه نسل پساانقالب است و متولد قرن .21این نسل،
داعش را دیده اند و از آن طرف میکروبالگ ها را .فیس بوک،
توئیتر و اینستاگرام برای این نسل کهنه است .نسل آن ها
نسل بچه های دیجیتالی است که خیلی هم پلورال و بی
قاعده هستند.
▪بهترین رویکرد جامعه در مقابل این تغییرات چیست؟

به نظر من ایجاد مکان های سوم می تواند تاثیر مثبتی
داشته باشد .نوجوان ها و جوان ها یا در خانه اند یا می روند
مدرسه و دانشگاه .در خانه با انواع مشکالت مواجه اند و در
مدرسه و دانشگاه هم زیر پایشان خالی است .چشم انداز
روشنی ندارند .در چنین شرایطی چیزی که نیاز دارند یک
جای سوم است .سیستم آموزشی با نیازهای واقعی بیگانه
است .الگوهای پادگانی و تربیتی ایدئولوژیک در آموزش و
درس هایی که با زندگی واقعی بیگانه است و بچه هایی که
عزت نفس شان برای تقلیل همه چیز به کسب نمره از درس
های خسته کننده و تکراری سرکوب می شود .این جاست
که جای سوم اهمیت دارد .جایی برای خلق معانی تازه.
منبع :هفته نامه کرگدن


