 #هشتگ
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کشورعلیهکروناومدافعانلباسسفیدایران




2.1 M views

تکرار اشتباه و تخریب دوباره!
ویدئویی از گزارش خبرنگار صدا و سیما از تخریب پل
«دوآب ویسیان» در شبکه های اجتماعی دست به دست
شد که بازتاب گسترده ای داشت .در این ویدئو خبرنگار
از تخریب پل تازه تاسیسی که روی پایه های پلی که بر
اثر سیل قبل تخریب شده بنا گذاشته شده بود ،خبر
داد .این خبرنگار همچنین در این گزارش درباره این
پل می گوید« :این پل چند ماه پیش روی پایه های پل
تخریب شده سیل قبل احداث شد ،بدون این که پایه
های آن ترمیم شود یا ارتفاع پل تغییر کند و به همین
دلیل پل دوباره تخریب و راه های ارتباطی دو سمت
رودخانه قطع شد و اینگونه است که بیت المال هدر
می رود ».متاسفانه با تخریب این پل راه ارتباطی چندین
روستا قطع شده است.



2.9 M views

مدافعانلباسسفیدایران
این روزها تصاویر زیادی از سربازان خط مقدم مبارزه با
ویروس در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود
که آن ها را در لباس رزم در حالی که خستگی ناپذیر
در تالش برای بهبود وضعیت بیماران هستند ،نشان
می دهد .کاربران هم با پیام های تقدیر و تشکر از این
سربازان سالمت مردم ،از آن ها قدردانی کردند .کاربری
نوشت« :ساعت ها کار کردن با این لباس ها خیلی سخته،
آدم توش خیس عرق میشه ،جای عینک و ماسک روی
صورت رد عمیقی میندازه! نمیشه باهاش غذا خورد،
دست شویی رفت یا نماز خوند ،همیشه هم استرس
ابتال به بیماری کرونا باهاشونه .این روزها لباس رزم
سربازان ایران سفیده ».کاربر دیگری نوشت« :می دونم
که در معرض کرونا بودن برای شما آزار دهنده است ولی
برای بهبودی حال دیگران این خطر رو تحمل می کنید».

تصاویر پربازدید فضای مجازی

کمک برای تولید ماسک بیشتر
کار خوب جوان های شیراز که با هماهنگی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز اقدام به اضافه کردن یک شیفت به خط
تولید کارخانه ماسک کرده اند ،با واکنش های بسیاری
همراه بود .ماجرا از این قرار است که تعدادی از جوان
های جهادی شیراز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی به
سراغ یک کارخانه تولید ماسک رفتند تا با کمک مسئوالن
کارخانه برای تولید بیشتر ماسک یک شیفت کاری به این
کارخانه افزوده شود .حرکت جهادی این جوانان واکنش
های زیادی از سوی کاربران داشت« :کاربری نوشت:
آهای کسی که خبر کمبود ماسک رو بارها بازنشر می کنی،
این کارها رو هم بازنشر کن ».کاربر دیگری نوشت« :آدم
با دیدن این حرکت ها امیدش به آینده کشور چندین
برابر می شه ».کاربری هم نوشت« :مسئوالن هم این
جوون هایی که توی مشکالت این جوری با جون و دل به
کمک مردم میان رو فراموش نکنن».

2.8 M views

وضعیت ماسک در ایتالیا و کره
تصاویری از نبود ماسک در داروخانه های ایتالیا و صف
های طوالنی تهیه ماسک در کره جنوبی منتشر شد که
نشان می دهد این روزها شیوع ویروس کرونا در سراسر
جهان ،کشورها را دچار معضل کرده است .این موضوع در
ایتالیااززمانیاتفاقافتادکهچندنفربراثرویروسکرونا
جان خود را از دست دادند .این تعداد االن به  10نفر
رسیده است همچنین در کره جنوبی هم تعداد مبتالیان
به کرونا روز به روز در حال افزایش است .همه این ها
باعث شده در این کشورها هم ماسک های بهداشتی
به شدت نایاب شود .کاربری نوشت« :اگه فکر کردین
مردم کشورهای اروپایی خیلی خوبن باید بگم که بعد از
فوت چند ایتالیایی بر اثر کرونا ،ماسک توی داروخانههای
ایتالیا هم نایاب شده!»

مدافع سالمت

نرجس
خانعلی زاده
در راه نجات
هموطنان
مبتالبه
کرونا،
خودش هم
کرونا گرفت
و جانباخت
برای شادی
روحش یه
صلوات
بفرستید

جلسه ضد

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟
اینهفتهطبقروالهفتههایگذشتههفتمقاله،کلمه،پستوهشتگ
پربازدید وپرکاربرددرشبکههایاجتماعیوفضایمجازیراباهممرورمیکنیم.
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کرونایی ما و اونا!



2.8 M views

شاید
باورتون
نشهولیبا
یهکارهای
خیلیساده
میشهجلوی
انتشار
ویروس
روگرفت،
بیاینهمه
علیهکرونا
بسیجبشیم

درحالیکه
درجلسهضد
کروناییکره
جنوبیهمه
ماسکزدن،
تویجلسه
بحرانکرونادر
کشورماپنجنفر
اصولبهداشتی
کهدستنزدن
بهصورتهروهم
رعایتنکردن!

تمهیداتالزمبرایپیشگیری

این قدر
زندگی این
روزهای ما
با کرونا گره
خورده که
حتی بچه ها
هم آدم برفی
هاشون رو به
شکل کرونا
درست
می کنن

ونایبرفی
کر




2.4 M views

انتقادهابهبستهبهداشتیمجلس!
شعر و اظهارنظر جنجالی محمدرضا یزدانپرست ،مجری
برنامه «از من بپرس» درباره کرونا و مسئوالن ،بازتاب
گستردهایدرشبکههایاجتماعیداشت.اینمجریرباعی
ازشروینسلیمانیخواندکهگفتهاست«:ایکاشنجاتمان
ز بن بست دهد /بر هر که همان که الیقش هست دهد /
ای کاش که با یکایک مسئوالن  /مرد کرونا گرفته ای دست
دهد» .او در ادامه هم از بسته بهداشتی که به نمایندگان
مجلس داده شده بود انتقاد کرد و گفت« :مردم دارند
در صف این داروخانه به آن داروخانه «تجزیه» میشوند
برای پیدا کردن ماسک و ژل ضدعفونی ،آنوقت بسته
شیک و پیک تقدیم میکنید به نمایندگان مجلس؛ همان
ها که «عشق به مردم» و «خدمت به مردم» ،از دهانشان
نمیافتد!» کاربری نوشت« :دلیل این که تست مسئوالن
زیادی هم مثبت در اومده اینه که کیت به مردم نمی رسه
و اال مردم زیادی کرونا دارن!» کاربری هم نوشت« :دیگه
یک بسته بهداشتی که گیر دادن نداره».

3.1 M views

باهم کرونا را شکست می دهیم
ویدئویی از ضدعفونی کردن خیابان ها و خودروهای شهر
توسط خودروهای یگان ویژه «راتق» منتشر شد که بازتاب
خوبی در فضای مجازی داشت .این ویدئو نشان می دهد
همه امکانات کشور بسیج شده اند تا ویروس کرونا را هر
چه زودتر شکست دهند .کاربری نوشت« :بحث مبارزه
با کرونا فقط وظیفه مسئوالن نیست ،همت مردم رو هم
نیاز داره که باید در کنار رعایت بهداشت و شستن دست
ها بیشتر در خونه بمونن و دنبال رفتن به سفر و خرید
نباشن تا زودتر از شر ویروس راحت بشیم ».کاربر دیگری
نوشت« :قطعا تا از بین رفتن ویروس و برگشت آرامش
به جامعه ممکنه چند ماهی طول بکشه ولی بهتره که به
نکات بهداشتی که میگن توجه کنیم ».کاربری هم نوشت:
«همین همراهی همه توی مشکالته که باعث میشه از همه
مشکالت عبور کنیم».

یکهفتهابکرواندر
کنارمنیک وابزهمخودرو!

وقتیمسئوالن
بهداشت
کشورمیگن
دستندینچه
اجباریهکهبه
همدستبدین،
وقتیخودتون
توصیهها
روجدی
نمیگیرید
مردمهم
نمیگیرن!

دست
دادنض

دک

ر
ونایی!

واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

عالیم کرونا:تب ،خستگی و سرفه خشک متداول ترین
عالیمدربینبیمارانیاستکه بهاینویروسمبتالشده
اند اما به اعتقاد بیشتر پزشکان تنها کسانی الزم است
بستریشوندکهتنگینفسشدیددارندواالبااستراحت
درمنزلمیتوانازشراینویروسخالصشد.
کرونا در ایران :بعد از مثبت شدن آزمایش های اولیه دو
موردمشکوکمبتالبهکرونادرقمکهجانخودراازدست
دادهاند،آمارجانباختگاناینویروستاظهرروزگذشته
(چهارشنبه)درکشورمانبهعدد 12رسیدهاست.
فروشاینترنتیخودرو:تفاوتباالیقیمتخودروهااز
کارخانه تا بازار ،باعث شده بسیاری برای ثبت نام و خرید
خودرو از کارخانه اقدام کنند هر چند به گفته بسیاری
تالشآنهاکامالبینتیجهبودهاست.
سامانهسهامعدالت:ازسوماسفندسودسهامعدالتبه
حساب دارندگان سهام واریز شد و بسیاری برای پیگیری
سهامعدالتبهاینسامانهمراجعهکردند.
سحرقریشیومهدیطارمی:ناماینبازیگرسینماواین
فوتبالیستتیمملیهمبهدلیلشایعاتیدربارهارتباطشان
و البته عکس هایی که از این دو در شبکه های اجتماعی
منتشرشدهبود،یکیازپربازدیدهایکاربرانبود.
میزان مشارکت در انتخابات مجلس :بسیاری بعد از
اتمام رای گیری برای دانستن میزان مشارکت مردم در
انتخابات این واژه را جست وجو کردند .میزان مشارکت
 42.57درصد بود که کهگیلویه و بویر
احمد با  71درصد بیشترین و تهران
بــا  26درصـــد کمترین میزان
مشارکترادرانتخابات
داشتهاند.
نتایج انتخابات
مجلس:بسیاریاز
کسانی که رای داده
بــودنــد و حتی کسانی
کـــه بـــه دالیــــل مختلف
نتوانستهبودنددرانتخابات
شرکت کنند بــرای این که
نماینده های منطقه خود را
بشناسند ،به ســراغ گوگل
رفتند.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
 4.65میلیونبازدید در ۱۹۴۹کانال،تاریخانتشار11/28:

 .2پایان کار ال جی و سامسونگ در ایران

 4.48میلیونبازدیددر۱۰۰۵کانال،تاریخانتشار11/25:

.3واریزسودعلیالحسابسهامعدالتازسوماسفند
 3.81میلیونبازدیددر ۱۸۱۸کانال،تاریخانتشار11/26:

 .4تکلیف عید در نوروز  ۹۹غیرقانونی شد

 3.77میلیونبازدیددر ۱۱۹۵کانال،تاریخانتشار11/29:

 .5دمای منفی  ۲۵درجه سانتی گراد در خلخال
 3.67میلیونبازدیددر ۹۵۳کانال،تاریخانتشار11/26:

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

 .6گل اول پرسپولیس به شارجه

 3.53میلیونبازدیددر ۴۵۴کانال،تاریخانتشار11/29:

 .7جریمه برای رانندگان با سرنشین بدون کمربند
3.41میلیونبازدیددر ۱۳۸۳کانال،تاریخانتشار11/28:

@roznamekhorasan
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

کروناویروس،کرونایجدیدوشیوعکرونادرایران:
بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران که اولین مورد آن
در قم کشف شد ،بیشترین موضوعاتی که مورد توجه
کاربران فضای مجازی بود حول همین ویروس می
گذشت و گواه این ادعا می تواند همین در راس بودن
ناماینویروسدرفهرستپربازدیدهاباشد.
محمد رضا شجریان :در هفته ای که گذشت ،شایعه
درگذشت استاد شجریان هم با این که توسط همایون
شجریان فرزند استاد و کادر پزشکی استاد شجریان
تکذیب شد اما خیلی زود در راس خبرها قرار گرفت و
دوستدارانایناستادآوازرانگرانکرد.
انتخابات مــجــلــس( :)1398-1399خب پرونده
انتخابات مجلس دوره یازدهم هم در روز جمعه دوم
اسفند با مشارکت 42.57درصدی مردم بسته شد و
به نظر می رسد اگر ویروس کرونا در کشور شایع نمی
شدهممشارکتبهمراتببیشتربودوهماینمقالهدر
رتبههایباالتریقرارمیگرفت.
سعید نمکی :نام سعید نمکی وزیر بهداشت هم به
دلیلشیوعویروسدراینفهرستجایگرفت.نمکی
این روزها به عنوان فرمانده عملیات عــلــیــه کــرونــا
شناخته می شود که نقدهایی
توسط کاربران فضای مجازی
به عملکردش به دلیل قرنطینه
نکردن قم بعد از شیوع کرونا
واردشدهاست.
هم گناه :هم گناه
سریالی است که به
تازگی وارد شبکه
نمایش خانگی
شدهوکارگردانی
آنرامصطفیکیایی
برعهدهدارد.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#کرونا# ،ویروس_کرونا# ،کروناویروس# ،همه_
باهم_علیه_کرونا و #کرونا_را_شکست_می_
دهیم :هشدارهای توئیتریها درخصوص کرونا با
هشتگ های مختلف در روزهایی که شیوع کرونا در
کشور آغاز شده ،از داغ ترین های توئیتر بود .جالب
است بدانید  ۴۲درصد الیکهای توئیتهای مربوط
بهکرونادرانتقادازمسئوالنبهدلیلمدیریتنامناسب
این بیماری در کشور (نبود ماسک ،ژل ضدعفونی و
تجهیزات مناسب) و  ۲۱درصد الیکها نیز مربوط به
اخبار منتشر شده رسمی و غیررسمی درباره ویروس
کرونا و مبتالیان به آن است .در این میان  ۸درصد
کاربران نیز مردم را به رعایت نکات بهداشتی و ایمنی
دعوتکردهاند.
#قم:کاربرانتوئیترباتوصیههایایمنیبهمردمخوب
شهر قم که ویروس کرونا از آن جا شیوع پیدا کرده ،از
آنهاخواستندبهشهرهایدیگرسفرنکنندوبسیاری
ازکاربرانهمبرایمردمقمآرزویسالمتیکردند.
#ایران_قوی :این هشتگ هم در این روزها با آرزوی
پیروزی مردم کشورمان بر کرونا در توئیتر داغ شده
است.
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