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پرستاریباسرموقربانیقالبیپارتیبازی!


بررسیهایماازگردشمالی صفحاتبرخیکودکاندراینستاگرامحکایتازردوبدلشدنمبالغهنگفتیدارد



2.8 M views

قربانی پارتیبازی!
2.4 M views

پرستاری با سرم
«باید مقابل ایــن عزیزان تعظیم کــرد» .در حالی که
همچنان در روزهای شیوع کرونا قرار داریم کادر درمانی
و پرستاران با قوت و بدون خستگی کارشان را انجام
میدهند .در این روزها تصویر پرستاری در فضای مجازی
منتشر شد که از شدت خستگی بیهوش شده و به او
رسیدگی میکنند .همچنین تصویر پربازدید دیگری از
یک پرستار فداکار در گرگان منتشر شده است که او هم
در حالی که به دستش سرم زده شده مشغول رسیدگی به
کارهای مراجعان بیمارستان است .این پرستار از کارکنان
بخش تریاژ بیمارستان  5آذر گرگان است که از همان
روزهای اول دارد بدون خستگی به مردم خدمت میکند.
کاربری نوشت« :باید تحسین کرد این اندازه تعهد و غیرت
کادر درمانی را که اگر این همت و دلسوزیشان نبود امروز
به این شرایط پایدار و کنترل شده نمیرسیدیم».

درآمدمیلیاردیازکودککاراینستاگرایم!

ویدئویی از برنامه دورهمی در فضای مجازی منتشر شده
که یکی از حضار روی صحنه می آید و میگوید ،به رغم
تحصیالت روان شناسی ،خانهداری میکند .وقتی مهران
مدیری میپرسد چرا در این زمینه وارد بازار کار نشده او و
همسرش از پارتیبازیها میگویند و این که نه کار اداری
مناسب پیدا کرده نه حتی کلینیک روان شناسی توانسته
بزند .سپس وقتی مدیری از او چند سوال ابتدایی مثل
معنی مازوخیسم و سادیسم را میپرسد ،آن فرد هیچ
اطالعی درباره این واژه ها ندارد .کاربری با انتشار این
ویدئو نوشت« :این نتیجه تاسیس بیرویه مراکز آموزش
عالی ماست که بدون هدف جوانان زیادی رو فرستادیم».
کاربر دیگری هم نوشت« :خیلی وقتها از مشکالت
پارتیبازی و رابطهبازی در بازار کار می نالیم اما آیا واقعا
خودمون هم آمادگی گرفتن شغل رو داریم؟ طرف اصول
اولیه رشته خودش رو بلد نیست ،میگه پارتی نداشتم و
تازه میخواسته کلینیک هم بزنه».

رعیت نواز « -شاید شنیدن درآمد ماهانه یک میلیارد تومانی یک کودک کار اینستاگرامی برای
تانغیرقابلتصورباشد!»همیشهتاصحبتازکودککارمیشودذهنانسانبهسمتکودکانی
ازخانوادههایضعیفمیرودکهدرسرمایزمستاندرچهارراههادرحالیکهدستانشانیخزده،
مشغول فروش گل ،آدامس و ...هستند .از چهارسالهها تا نوجوانانی که در ساعتهای مختلف
شبانهروزدرپیادهروووسطخیابانهاوآویزانبهرهگذارنورانندگان محصوالتمختلفیرابرای
کسبروزانهشانمیفروشند.امااستفادهازکودکانبرایپولدرآوردنتنهامختصخانوادههایی
با درآمد پایین نیست .برخی از خانواده ها با استفاده از ظرفیت حضور فرزندشان در شبکه های
مجازی،ماهانهتا یکمیلیاردتوماندرآمدکسبمیکنند.تعجبنکنید،بلهیکمیلیاردتومان

ساخت صفحه اینستاگرامی





2.1 M views

3.4 M views

غارنشینیدراهواز

 ۲۰۰هزاردالربرایهرالیوغیراخالقی!

«این حق مردم خوزستان نیست!» عکسهایی از محله
حصرآباد اهواز منتشر و باعث واکنش زیادی بین کاربران
شده است .در محله حصرآباد خانههایی وجود دارد که
ساکنانش دل کوه را خالی کرده و با چند بلوک سیمانی و
درهای حلبی برای خودشان خانه درست کردهاند و زندگی
میکنند .این در حالی است که خوزستان سهم باالیی
در تولید نفت کشور دارد و صنایع بزرگی مثل نیشکر
و نیروگاههای بزرگ دارد .خوزستان استانی است که
مردمش بیشترین خسارات را در دوران دفاع مقدس
تحمل کردهاند .کاربری نوشت« :همین چند سال پیش بود
که دختربچه اهوازی در شب تولدش در سقوط یک صخره
روی منزلشان جان داد .کی میخوایم کاری کنیم که این
اتفاقات تکرار نشه؟» کاربر دیگری نوشت« :مسئوالن
اصال از این چیزها خبر دارند؟ دقت کنید که داریم درباره
حداقل زندگی یعنی داشتن یک سرپناه حرف میزنیم».

این روزها دیگر شاخ بودن نان و آب دارد ،شهرت می
آورد ،صد البته درآمد دارد و با این دو دو تا چهارتای
ساده ،بسیاری دست به هر کاری می زنند تا شاخ شوند،
دیده شوند ،پسندیده شوند و پولی به جیب بزنند؛ همان
ها که عمدتا ً تا قبل از بروز و ظهور شبکه های اجتماعی
در فالکت اجتماعی و عمدتا ً اقتصادی به سر می بردند.
به تازگی گزارشی منتشر شده که در آن ادعا می شود،
اینفلوئنسرهای اینستاگرامی برای هر الیو غیراخالقی
از منابع خارجی مبالغی حدود  200هزار دالر دریافت می
کنند .در این گزارش آمده است که این پول ها هم توسط
دو فرد معروف به مونتیگو و دکتر پرداخت می شود .این
گزارش بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت
وکاربرانزیادیازمسئوالنفرهنگیوپلیسفتاخواستند
که جلوی این ولنگاری ها و تبلیغات سایت های شرط بندی
گرفته شود.





3.1 M views

2.9 M views

ویدئوییازسرعتسرایتآلودگی،درشبکههایاجتماعی
منتشرشدکهنشانمیدادویروسباچهسرعتیمیتواند
منتشر شود .در این ویدئو ابتدا دست یکی از شرکت
کنندگان در یک مهمانی به رنگ فلورسنت که در تاریکی
می درخشد آغشته شد ،سپس این فرد با  ۱۰نفر دور یک
میز غذا خورد .نکته قابل تامل این ویدئو این بود که بعد از
 ۳۰دقیقه رنگ فلورسنت به همه افراد دور میز از جمله
روی صورت سه نفر و حتی دستگیره در منتقل شده بود.
کاربری نوشت« :حاال باز برین مهمونی و دورهمی بگیرین».
کاربر دیگری نوشت« :فکر کن این یارو به جای رنگ ،آلوده
به ویروس کرونا بود ،به راحتی همه رو توی نیم ساعت
آلوده می کرد .تازه محیط هم آلوده می شد» .کاربری هم
نوشت« :اگه یادمون باشه که دایم دست ها رو ضدعفونی
کنیم این اتفاق نمی افته».

ویدئویی از یک صحنه آتش سوزی که ادعا شده در حاشیه
شمالی شهر مشهد بوده در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد که بازتاب زیادی داشت .در این ویدئو خودروی
آتش نشانی اعزام شده به محل خراب بود و در حالی که
محل مدنظر در آتش می سوخت ،به دلیل مشکل فنی
خودرو ،هیچ کاری از دست آتش نشان های اعزامی بر
نمی آمد .کاربری درباره این ویدئو نوشت« :به نظرم باید
خودروهای آتش نشانی هر چندوقت یک بار چک بشن که
در صحنه آتش سوزی با این مشکالت برخورد نکنن» .کاربر
دیگری نوشت« :یعنی فک کن شرایط اورژانسی باشه اینا
بیان برای کمک!» کاربری هم نوشت« :به نظرم این اتفاق
می تونه باعث بشه که آتش نشانی در کل کشور به بررسی
و چکاب هفته ای خودروهاش بپردازه تا با همچین صحنه
هایی مواجه نشیم».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

ترفندهایجذبفالوئر
والدینی که تمام انرژی خود را صرف نمایش کودک خود در
صفحات مجازی میکنند تا بتوانند از طریق ظاهر وی ،نظر
مخاطبان را به خود جلب کنند ،برای جذب مخاطب و به دست
آوردن تبلیغ بیشتر که می تواند درآمد بیشتری برای آن ها به
همراهداشتهباشد،دستبهکارهایعجیبوغریبدیگریهم
میزنند.بانگاهیبهصفحاتکودکانمشهوراینستاگرامیمی
بینیدکهدربرخیازاینصفحاتمادرانجوانکهبهدنبالجذب
فالوئربیشترهستندحتیباظاهریآنچنانیوفریبندهدرکنار
کودکشان عکس می گیرند تا با این کار شاید فالوئر و به تبع آن
تبلیغبیشتریبگیرند.

والدینسوءاستفادهگر
بچههایزیبا،
ِ
تعداد بچههایی که این روزها فضای مجازی را قرق کردهاند
اگر از شاخهای بزرگ سال اینستاگرام بیشتر نباشد ،کمتر
نیست .همهشان هم «پرنسس» و «شاهدخت» و «شاهزاده» و
«دردانــه»! یکی توی ویدئوها شیرینزبانی میکند ،یکی توی
آتلیههای مختلف شهر ژستهای عشوهدار میگیرد و یکی
هم میشود «سوپرمدل تبلیغاتی» که در موزیک ویدئوها و
برنامههای تلویزیونی بــازی میکند و عکسش م ـیرود توی
ِ
پوشاکبچههاوازاینستاگرامبهعنوانفضاییبرایتبلیغ
ژورنال
کارشاستفادهمیکند،البتهخودشکهنه،پدرومادرش.پدرو
مادریکهنمیدانندبااینکارهافرصتکودکیکردنوتفریحو
بازیراازفرزندانشانمیگیرند،باتأکیدبیشازحدرویچهر ه
فرزندشان ،آنها را با این تصور بزرگ میکنند که تنها ارزش
وجودیشان،زیباییصورتاستوبس!

درآمدهایمیلیونیکودکاناینستاگرامیازمدلینگ
حتما هنگام خرید در فروشگاه های زیادی ،تصویری از یک
کودک بسیار زیبا با آرایش دیده اید که برند خاصی را تبلیغ می
کند.برایاینکهازدرآمداینکودکانمطلعشویمبامدیریکی
از مراکز مدلینگ تهران صحبت کردیم .زارعی معتقد است که
مدلینگ کودک یکی از بخش های بسیار مهم در صنعت مد
است ،زیرا حضور کودکان در بسیاری از پروژه های مدلینگ
باعثجذابیتبیشترتبلیغاتمیشودبهگونهایکههماکنون
بسیاری از صاحبان برند پس از تماس با آژانس های مدلینگ
درخواست همکاری با مدل ها در قالب یک خانواده و تاکید بر
حضور کودک در پروژه را دارند .در نتیجه جذب مدل کودک
و ورود کودکان به عرصه مدلینگ نیازی انکار نشدنی است.
این مدیر مرکز مدلینگ مهم ترین نکته در انتخاب مدل کودک
راعالوهبرشرایطظاهری،هوش،سن،قدووزنمدلمیداند.
آن هم به این دلیل که کودکان در حال رشد هستند و تغییرات
دایم چهره و قد دارند.
او همچنین درباره درآمد کودکانی که مدلینگ می شوند ،می
گوید«:قبلازهرچیزیخانوادههابدانندکهدرابتدابرایمدل
شدن فرزندشان باید برای عکاسی آتلیه ای و آموزش کودک
هزینه کنند اما فارغ از این ها کودکانی هستند که در این حوزه
برای هر روز عکاسی بین سه تا پنج میلیون تومان درآمد دارند».
او می گوید :کــودک با پوشیدن برندهای خــاص ،خــوردن
خوراکیهاییبابرندهایخاصوحتیاستفادهازلوازمآرایش
درآمد کسب می کند .البته معتقد است این روزها کودک های
مدل در حوزه پوشاک درآمد آن چنانی کسب نمی کنند.

اجازه میدهد از والدین شان برای انتشار جزئیات شخصی و
خصوصی زندگیشان بدون کسب اجازه شکایت کنند .با این
حال ،بسیاری از فعاالن حقوق کودکان بر این باورند که طبق
پیماننامه جهانی حقوق کودک ،کودکان از کرامت و حریم
خصوصی برخوردارند و والدین نباید از آن ها به عنوان ابزار
تبلیغی استفاده کنند و این کار آن ها نوعی کودک آزاری روانی
محسوب می شود و می توان از آن ها شکایت کرد .هر چند
امکان پیگرد قانونی استفاده ابزاری از کودکان وجود دارد،
اما حل این مشکالت بیش از آن که نیازمند استفاده از ضمانت
اجراهای قانونی باشد ،نیاز به آموزش و افزایش آگاهی عمومی
دارد تا والدین با آگاهی از حقوق اساسی کودکشان و آموزش
نحوه استفاده صحیح از فضای مجازی به حریم خصوصی و
سالمت روانی و کرامت فرزندانشان بیشتر احترام بگذارند.

قانون علیه والدین کودکان اینفلوئنسر
درآمدهای حاصل از تبلیغات آن قدر وسوسه برانگیز است
که در نقاط مختلف جهان آدم هایی وجود دارند که حاضرند
فرزندانشان را وسیله ای بــرای درآمــدزایــی کنند .یکی از
پلتفرم های مراقبت آنالین کودک در انگلیس ،فهرستی از
پردرآمدترین کودکان اینفلوئنسر را ارائه داده است که بین
آن ها رایان کاجی  ۷ساله با درآمد خالص 17.7میلیون پوند،
کایل گیرسدورف  ۱۶ساله با درآمد خالص  2.6میلیون پوند
و اورلیج رز سوداس  ۶ساله با درآمد خالص  1.8میلیون پوند
وجود دارنــد .با این حال از چندین سال پیش برخی قانون
گــذاران نیز به این موضوع وارد شدهاند .در سال ۲۰۱۴
میالدی،درفرانسه،قوانینسختگیرانهایبهاینمنظوروبرای
حمایت از حریم شخصی کودکان وضع شده که به کودکان

▪درآمد کودکان اینستاگرامی از اینستاگرام

شایدباورتاننشودولیبرخیازکودکاندراینستاگرامباوجودداشتنکمترازیکمیلیوندنبالکننده،ماهانهبیشازیکمیلیارد
توماندرآمددارند.جداازآنچهدربارهدرآمدروزانهسهتاپنجمیلیونیاینکودکاننوشتیم،آنهاازصفحاتاینستاگرامیشان
همکسبدرآمددارندکهبستهبهتعدادفالوئرشانمتغیراست.براینمونه،تعدادیازاینکودکانراکهدرآمدهاییاز 80تا900
میلیونتوماندارندبرایتاندرجدولزیرنوشتهایم.درضمندرکناررشدصفحاتاینکودکانپدرو مادرها هم صفحاتیرابرای
خودشانراهاندازیودرآنبهطورمجزاکسبدرآمدمیکنند .بهطورمثالحداقلتعرفهتبلیغدرصفحهمادرآیروس 9میلیون
توماناستوصفحهپدرپژمانهمبرایهرتبلیغ 7میلیونتوماندریافتمیکند.
ردیف

آزمایشی عجیب اما واقعی

خرابیخودرویآتشنشانیدرکنارآتش!

برای ورود به عرصه درآمدزایی از کودکان در فضای مجازی،
خانواده ها مراحلی را طی می کنند .به همین دلیل از بدو تولد
و حتی قبل از تولد کودک شان یک صفحه اینستاگرامی به نام
فرزندشان باز و شروع می کنند به عکس گذاشتن و این عکس ها
لحظهبهلحظهبزرگشدننوزادرانشانمیدهد.ازاولینخندهو
گریهگرفتهتاروزتزریقواکسنوتولدهاییکماهگی،دوماهگی
و ...وقتیصفحاتاینبچههاپربینندهمیشود،کسبوکارهم
آغازوپیشنهادتبلیغاتهممطرحمیشودوبرخیازوالدینبرای
جذب تبلیغ و داشتن درآمد بیشتر از کودکشان ،بیشتر و بیشتر
عکس می گیرند تا حدی که دیگر زندگی فرزندشان در استایل
هاییکهآنهابرایشدرنظرگرفتهاند،خالصهمیشود.

درماه! درآمدی که چشم پوشی از آن بسیار سخت است و بسیاری از خانواده ها را ترغیب می کند
کودکشانرامجبوربهکارهاییکنندکهبرایشانبسیارطاقتفرساست.وقتیشماپاییکیاز
اینصفحاتنشستهایدوتصاویر اینکودکانزیباراالیک میکنید،عمالبخشیازکسبوکارآن
پدرومادرهستید.روانشناسانزیادیدربارهخطراتیکهاینکودکاناینستاگرامیراهماکنونو
درآیندهتهدیدمیکند،نوشتهاندامابهنظرمیرسدآنقدردرآمدحاصلازکاراینکودکانبرای
خانوادههاوسوسهکننده استکهبهاینراحتینمیتوانندازآندلبکنند.درادامهباهمازشیوه
های جذب فالوئر ،درآمدهای عجیب و ...که از بررسی های ما وگفت و گو با چند آژانس مدلینگ،
تعدادیازخانوادههایاینکودکانومدیربرنامههایآنهابهدستآمدهبرایتاننوشتهایم.

نام صفحه

1

Arat.gym

3میلیون و 800هزار

2

Panizesmaili7276

یکمیلیونو300هزار

3

Sam_samyar

833هزار

4

Guneshin_Kizlari

یک میلیون

5

Mehrshadgolmakanian

274هزار

6

Raha_rose_farsaee

282هزار

تعداد فالوئر

حدود هزینه هر

یک از استوری های

حداقل تعداد

حداقل درآمد در ماه

تبلیغات در ماه

از صفحه اینستاگرام

10میلیون تومان

90عدد

900میلیون تومان

15میلیون تومان

60عدد

900میلیون تومان

12میلیون تومان

60عدد

720میلیون تومان

5میلیون تومان

80عدد

400میلیون تومان

 4میلیون تومان

20عدد

80میلیون تومان

یک میلیون تومان

60عدد

60میلیون تومان

تبلیغاتی

