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فیلمبردارجنایتکاروورودبدلآراتبهبازار!




2.8 M views

2.1 M views

برایعکسگرفتنبهدیگرانکمکنکنید

بدلیارقیبآرات؟

انتشار تصاویری از عکس گرفتن از دختران سیل زده
بلوچ بعد از اهدای بستههای حمایتی و غذایی به آنها در
این روزهای کرونایی باعث اعتراض کاربران شبکههای
اجتماعی به این اقدام شد .آن چه در این تصاویر بیشتر
از هر چیز دیگری به چشم میآید ،معصومیت و سرهای
پایین دختران سیل زده بلوچ برای یک حلب روغن و یک
کیسه برنج است .کاربری در این باره نوشت« :چنان چه
پیرومکتبامامعلی(ع)هستید،امامیکهشبانهبهدرخانه
فقرا میرفت ،اینطور به فقرا و نیازمندان کمک نکنید».
کاربر دیگری نوشت« :وقتی عــد های فقط برای عکس
گرفتن یا به عبارتی دیگر ،تهیه گزارش عملکرد به دیگران
کمک میکنند ،باعث پیش آمدن چنین اتفاقهای ناراحت
کنندهایمیشوند».کاربریهمنوشت«:کمککردنخوبه،
نشون دادن کمک به دیگران هم خوبه ولی حواسمون باشه
آبروی بنده ای رو که با آبرو داره زندگی می کنه ،نبریم».

«توی کپی کاری معرکه ایم ما!» پیش از این بارها درباره
بدل هایی که به دلیل شباهت شان به یک ستاره خارجی
معروف شده اند ،مطلب نوشته ایم .از بدل مسی و رونالدو
بگیر تا همین اواخر بدل محمد صالح؛ اما به تازگی ویدئویی
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که یک
کودک به نام آرشام قزافی را نشان می دهد که پا جای
پای آرات حسینی گذاشته و با شکل و شمایل او در حال
اجرای حرکات رزمی است .بسیاری از کاربران این کودک
را بدل آرات دانسته اند اما برخی هم او را به عنوان رقیب
آرات که پدرش این روزها در فضای مجازی حاشیه های
زیادی را ایجاد کرده ،قلمداد کرده اند .کاربری نوشت:
«چقدردلم برای این بچه ها می سوزه که به خاطر کمبود
پدرهاشون مجبورن به جای بچگی کلی تمرین کنن تا بشن
شاخ اینستاگرام».

تصاویر پربازدید فضای مجازی

اگه از
خودروسازها
بپرسی چرا این
همهماشین
رو توزیع نمی
کنید،میگن:
این ماشین
ها ناقصن در
حالی که براش
برف پاک کن
نذاشتن!

عکس هایی از پارکینگ های خودروسازها

اهدای گوشی به دانش آموز بی بضاعت!
این جوری
کمکنکنید،
بیشترکمک
کردید! چون
لطمه ای که
به روح و روان
اون می زنید به
مراتببیشتر
از اون گوشی
ارزش داره!





سترسناکازتهران

2.4 M views

فیلمبرداریبهجایکمکبهرانندهدرحالمرگ!
تصاویری از تصادف شدید و آتش گرفتن یک پژو در
فاریاب استان کرمان در فضایمجازی منتشر شده که در
آن راننده ،بیرون از خودرو افتاده و درحال مرگ است.
راننده که ظاهرا مردی  50ساله است ،در کنار خودرو
افتاده و هیچ فردی به او نزدیک نمیشود .در این بین
متاسفانه یک رهگذر بهجای کمک به مصدوم ،درحال فیلم
برداری از لحظه جان باختن راننده است و به جای تماس با
آتش نشانی یا اورژانس ،صدایش شنیده میشود که به
دیگران میگوید« :یک نفر به اورژانس زنگ بزند!» کاربری
در این باره نوشت« :واقعا شعور هم چیز خوبیه .آخه فیلم
گرفتن از جان دادن یک آدم چه لذتی داره؟» کاربر دیگری
نوشت« :این قدر الیک گرفتن و دیده شدن توی فضای
مجازی برای یه عده مهم شده که دیگه به هیچ چیز غیر از
اون فکر نمیکنن و اال االن این فیلم برداری از مصدومی که
به کمک نیاز داره چه لزومی داره؟»

2.9 M views

فصلجدیدیدرسرقت
ویدئویی از سرقت شیرِ آبی که برای مقابله با کرونا توسط
یکی از کسب ه در پیادهرو تعبیه شده بود ،بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشت .مغازه داری که این شیرآب
را برای استفاده مردم در پیاده رو نصب کرده است ،می
گوید« :مقدار آبی که بعد از سرقت این شیر به هدر
رفت به اندازه چند شیر آب ارزش داشت که متاسفانه
به هدر رفت ».کاربری نوشت « :به نظر ،یه عده به دزدی
کردن اعتیاد دارن و اال اون شیر آب چقدر قیمت داشت
که دزدیــدی!» کاربر دیگری نوشت« :به جای اون وقتی
که گذاشتی شیر رو باز کردی اگه با موتوری که زیر پاته یه
مسافر می زدی چند برابر قیمت اون شیر گیرت می اومد».
کاربری هم نوشت« :واقعا متاسفم برای اون دزدی که با
این کار خیلی ها رو از داشتن یه محیط برای شستن و ضد
عفونی کردن دست ها محروم کرد».

عک

چقدرنداشتن
فضایسبز
تویتهراناز
باالبهچشم
میادوتهران
روبهیکشهر
خاکستری
ترسناککه
هیچفضای
سبزینداره،
تبدیلکرده!

جزیرهزیباییها
آدم با دیدن
عکس های
جزیره هرمز
هم دلش
حال میاد چه
برسه به رفتن
و از نزدیک
دیدنش





3.1 M views
3.4 M views

حالوهوایبیمارستانهادرشبقدر
امسال احیاء شب های قدر حال و هوای دیگری دارد و شب
های قدر  ۱۴۴۱هجری قمری متفاوت با سالهای گذشته
است .امسال برای خواندن جوشن کبیر و قرآن به سر
گرفتن باید حواسمان به دستورالعملهای بهداشتی هم
باشد .در این میان پخش تصاویری از کادر درمان در شب
های قدر که ماه هاست در سنگر مبارزه با کرونا هستند هم
حال و هوایی دیگری به کاربران داد و آن ها را به واکنش
واداشــت .کاربری نوشت« :این شب ها ،کادر درمان و
بیماران بیمارستان و مبتالیان کرونا چشم انتظار دعای
مردم هستند ،از دعا برای آن ها فراموش نکنید ».کاربر
دیگری نوشت« :خدایا به حق علی (ع)هر چه زودتر این
بیماری ریشه کن بشه در تمام دنیا ».کاربری هم نوشت:
«واقعا دست همه پرستارهایی که این روزها همه خستگی
ها رو به جون خریدن تا کمی از درد مبتالیان به کرونا رو کم
کنن باید بوسید».

پیکانسفیدآقامعلم؛تابلویآرزویبچهها
به تازگی تصویری از یک معلم فداکار بستانآبادی در
فضای مجازی دست به دست میشود که در آن یکی از
معلمان منطقه تیکمهداش آذربایجان شرقی در اقدامی
جالب خودروی پیکان سفید خود را تابلوی نقاشی آرزوهای
کودکان قرار داده است .این معلم در روزگاری که مدارس
تعطیل بود به دلیل این که دانش آموزانش از امکانات
کافیبرایآموزشمجازیبرخوردارنبودندبارعایتفاصله
اجتماعی در فضای باز ،کالس هایش را برگزار کرد و پیکان
سفیدش را محلی برای نقاشی آرزوهای کودکان قرارداد.
ویدئویی از این معلم جوان بازتاب زیادی در شبکه های
اجتماعی داشت .کاربری نوشت« :واقعا رفتار بعضی از
معلم ها باید الگویی برای مسئوالن باشه ».کاربر دیگری
نوشت« :کاش یکی پیدا بشه و بره آرزوهایی که نقاشی
شدن رو برآورده کنه ».کاربری هم نوشت« :ناکارآمدی
مسئوالن توی وزارتخونه آموزش و پرورش و وزارت
ارتباطات توی ایام کرونا رو خوشبختانه معلم های این
چنینی جبران کردند».

یکمجله
ایتالیایی۵۸
سالقبل
زندگیمردم
جهانرودر
سال۲۰۲۰
اینجوری
پیشبینی
کردهبودهکه
درستازآب
دراومده

پ
یشبینیش
گفتانگیز

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

جنجال بر رس شعر چاویش
واکنشتوهینآمیزهمسریکخوانندهلسآنجلسیبهشعرمذهبیمحسنچاوشیبازتاب
گستردهایداشت
دراینستاگرامشقرارداد،احتماالبهواقعیتنزدیکتراست.
همسرابیدرپاسخبهشعرچاوشیمتنتوهینآمیزدیگریرادر
اینستاگرامشمنتشرکردکهدربخشیازآنخطاببهچاوشی
آمده است « :تو چه هستی؟ تاریک و سیاه چاله ای متعفن .بله
آقای پاسدار ،جواهر من افتخار میکند به کاباره ...همچنان
داغ باش و شمشیر ذوالفقار بچرخان که  ۴۰سال است دور
دور شماست .مرد باش تا شاید به لشکر بزدلت کمی مردانگی
بیاموزی».
کاربران زیــادی به این ماجرا واکنش نشان دادنــد .کاربری
خطاب به همسر ابی نوشت« :جالبه به خاطر پول حاضرید
به قائد سعودی ها احترام بذارید و ترسیدید که آهنگ خلیج
فارس رو توی کنسرت های جده و اماراتتون بخونید ولی به
عقاید میلیون ها ایرانی این جوری توهین می کنید ».کاربر
دیگرینوشت«:پاسخ چاوشیهمتوشتوهینزیادیداشت،
کــاش می شد به محسن گفت بــرادر جــان بــرای زدن حرف
حق،نیازیبهتوهیننیست».کاربریهم نــوشــت« :همسر
ابی به چاوشی گیر داده که چرا
همش برای اعراب میخونی
وازحقمردمایراندفاعنمی
کنی،یکیبهمهشیدبگهاینو
به شوهرش بگه که رفته
برای سعودی ها خونده
نه چاوشی .ضمن اینکه به
نظر می رسه اونا از احترام
چاوشی به امامان هم
ناراحتند».

ماجرای حملههمسرابراهیمحامدی(ابی)به محسنچاوشی
در فضای مجازی جنجال زیادی به پا کرد .محسن چاوشی ،
خواننده جوان پاپ کشورمان در شب ضربت خوردن موالی
متقیان ،پستی را در اینستاگرامش قرار داد که در آن شعری
برایحضرتامیرالمومنین(ع)نوشتهشدهبود.اینشعربیتی
ازقطعهایبهنام«او»استکهچاوشیخودشآنراسرودهونیمه
شعبانمنتشرکردهبود.چاوشینوشتهبود«:بايدا...وبا/تيغ
علیذوالفقار/سينهگردنکشان/اذندهدمیدرم».بعدازاین
پستمحسنچاوشی،مهشیدهمسرابراهیمحامدیخواننده
معروف ملقب به ابی پستی را در صفحه اینستاگرامش منتشر
کردهاستکهدربخشیازآنازبستهشدنامامزادههاومساجد
ابراز خوشحالی و در انتها هم به شعر محسن چاوشی درباره
امام علی (ع) اشاره می کند و با لحنی توهینآمیز آن را نشانه
عقبماندگیووحشیگریدانستهاست.اینپستتوهینآمیز
ازسویهمسرابیباعثشدهوادارانچاوشیبهصفحهاوبروند
وازاوانتقادوازچاوشیدفاعکنند.
چاوشی که معمو ًال کمتر وارد این حواشی میشود ،این بار
نتوانست سکوت کند .او ابتدا در صفحه رسمی تلگرامش
حق علی(ع) نمی گذرم...محسن» اما در ادامه در
نوشت« :از ِ
اینستاگرامش شعری را که خود ســروده است ،منتشر کرد.
محسن چاوشی ،با انتشار این شعر در فضای مجازی ،ضمن
پاسخ به مهشید حامدی ازحضور تعدادی از خوانندگان
لسآنجلسی که برای کنسرت به عربستان سعودی سفر کرده
بودند،بهشدتانتقادکرد.ابی،شهرامشبپره،شادمهرعقیلی،
آرش ،اندی ،ساسی مانکن و  ...از جمله خوانندگانی بودند
که درجدهعربستان،کنسرتدادند.
امااینپایانماجرانبود.ویدئوییازابیدرشبکههایاجتماعی
منتشرشدکهدرشرحشادعاشدهاست،بعدازماجرایدرگیری
چاوشی و همسرش ،قصد دلجویی از چاوشی را دارد که در آن
بخشی از آهنگ امیر بی گزند را البته با حالتی غیر متعادل می
خواند .هرچند عده ای هم این ویدئو را متعلق به پیش از توهین
هایهمسرابیبهچاوشیدانستهاندکهباتوجهبهمتنتندیکه
همسرابیبعدازمنتشرشدناینویدئودرشبکههایاجتماعی

الگوهایرفتاری مردمدر 9کالنشهر

ارزیابییکیازمسیریابهایآنالینایرانینشانمیدهدکهمشهدنسبتبهدورهمشابه
پیشازکروناشلوغترینشهربودهاست
شلوغترینوخلوتتریناماکن

نتیجه بررسی هــای مسیریاب «نشان» از الگوی رفتاری
کاربرانش در هشت کالن شهر به دست مان رسید که رفتار
بیشاز 5.4میلیونکاربردرسهبرههبررسیشدهاست:هفته
پایانی بهمن  ،یعنی هفته پیش از اعالم رسمی ورود کرونا به
ایران،هفتهاولکاریدرفروردینماهودرنهایت،هفتهابتدایی
اردیبهشت.پیشازاینهمدرگزارشیازکاهش 70درصدی
سفرهای نــوروزی که براساس عملکرد کاربران همین نرم
افزاربهدستآمدهبود،نوشتیم.درادامهباماهمراهباشیدتااز
پرترددترینوکمترددتریناماکندرشهرهایتهران،مشهد،
شیراز،قم،اصفهان،تبریز،کرجواهوازکهبهتازگیباآمارباالیی
ازکرونامواجهشدهاند،آگاهشوید.

در گزارش جدید نشان همانند گزارش اول مساجد ،ادارات
و سازمانها و نهایت ًا رستورانها و کافیشاپها با کاهش
مراجعه حدود  ۷۵درصدی نسبت به بهمن  ۹۸مواجه اند.
البته دلیل مراجعه کم مردم به مساجد بسته بودن مساجد در
اینایاماست.
از ســوی دیگر جایگاههای ســوخــت ،هایپر مــارکــت هــا و
فروشگاههای مواد غذایی بیشترین نقاط مراجعه شهروندان
هستند که البته کاهش تردد حدود  ۵۰درصدی را نسبت به
بهمن ۹۸تجربهمیکنند.

شلوغترینوخلوتترینشهرها
نمودارهای مربوط به طول ترافیک در اولین هفته کاری سال
جدید و هفته اول اردیبهشت ماه حاکی از آن است که در هیچ
شهری ،ترافیک خودروها از هفته پایانی بهمن ماه بیشتر نشده
است .در واقع بهرغم این که در روزهای اخیر ،این احساس به
وجود آمده که مردم دیگر مسئله کرونا را جدی نمیگیرند اما
دادههای آماری نشان میدهند ترافیک هنوز به شدت کمتر
از دوران قبل از شیوع کروناست .بر این اساس شهر شیراز
با  ۷۰درصد کاهش ترافیک به نسبت بهمنماه خلوت ترین
شهر و مشهد با  50درصد کاهش به نسبت بهمن شلوغ ترین
شهر بوده است.
شلوغترینخیابانهایمشهددراردیبهشتماه،خیابانهای
احمدآباد،دانشگاهوبزرگراهشهیدمیرزاییوساعات ۱۱تا۱۵
شلوغترینساعاتدرشهرمشهدبودهاست.
تغییرات مراجعات شهروندان به مکان های پرتردد در کالن شهرها
درصد کاهش تردد نسبت به بهمن ماه  98دراماکن مختلف

نام شهر
تهران

مشهد

اصفهان
کرج
قم

هایپر
بانکهاو
مارکت
خودپردازها
ها
54
63

67

59

58

43

66
62

شیراز

74

رشت

59

تبریز
اهواز

58
69

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

59
52
63

50
46
63

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

جایگاه های
سوخت

53

29

مراکز
خدمات
درمانی
60

53

64

55

65

51

51

47

55

43

68

58

54

47

62

56

55

ﻣﺠﻠﻪ

61

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

ﮐﺘﺎﺏ

پارک
ها

65

رستوران
ها و کافی
شاپ ها
73

76
74
68

48

71

59

83

73

71

50

64

58
56

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

76

ﮔﺮﯾﺪ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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