 #هشتگ
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تصاویر پربازدید فضای مجازی

لوازمتحریرهایطبقاتیوآرزویبرگشتبهتنظیماتکارخانه !


ک
یف هایی
به جای
سنگ قبر



3.4 M views

ِ
وحشتناک گم کردن
لحظه
«چه لحظات هولناکی!» بهتازگی صلیب سرخ جهانی
ویدئویی منتشر کرده که در آن لحظات اولیهای که پدر و
مادرها ،فرزندشان را گم کردهاند ثبت شده است .در این
فیلممتاثرکننده،پدرهایامادرهاییرامیبینیمکهناگهان
در شلوغی جمعیت متوجه نبودن فرزندشان میشوند
و بهتزده و گیج فرزندشان را جستوجو میکنند.
آنها فریاد میزنند و مستاصل از اطرافیانشان کمک
میخواهند .در توضیح ویدئو آمده است صلیب سرخ هر
روز سه خانواده را که به دلیل درگیریها و بالیای طبیعی
از هم جدا افتادهاند ،به هم پیوند میدهد .کاربری با ذکر
تجربه خودش در این باره نوشت« :تجربه گم کردن چند
دقیقهای دخترم رو دارم .تو اون یک ربع ساعتی که دنبال
دخترم میگشتم تا پیداش کنم سختترین لحظات خودم
رو میگذروندم .امیدوارم خدا هیچ بچهای رو از پدر
مادرش جدا نکنه!»

یونیس
فبرای
نشو
کو ندادن
دکان
ایک مدرسه
هج
روتو ونشون
ید
ر
گیری
ها
یسراس
ردنیااز
دس
تدادن
رو اینکار
کرده

2.8 M views

نتانیاهو و موشک های غزه
فیلمی در فضای مجازی پربازدید شده که در آن ،نتانیاهو
درحالسخنرانیتبلیغاتیدرشهراشدوداسرائیلاست
که پنج راکت از نوار غزه به این شهر شلیک میشود.
در این فیلم ،به محض شنیده شدن صدای راکتها،
نتانیاهو به سرعت توسط محافظان از صحنه پایین آورده
و از محل فراری داده میشود .در همین لحظه پخش
تلویزیونی هم قطع میشود .کاربری با اشاره به این
ویدئو نوشت« :این یعنیزندگی سگی اسرائیلیها.
هیچ جا آسایش ندارند» .کاربر دیگری هم نوشت:
«نقطهزن یعنی همین که نتانیاهو رو تو دل اسرائیل
هدف بگیری!» .کاربر دیگری هم نوشت« :اینها از سایه
خودشون هم میترسن!» کاربری هم نوشت« :نتانیاهو
بترس از روزی که ایران بخواد جواب همه بی احترامی
هات به ملت ایران رو بده».

تاثیر سر
طان بر خانواده

کمکخواهر
پنجسالهبهبرادر
کوچکترکه
مبتالبهسرطان
شدهوتحت
شیمیدرمانیه





2.4 M views

زندگی در
ی اجتماعی
شبکهها
آخ که چقدر
این عکس برای
فریب خورده
های شبکه
های اجتماعی
آشناست

3.1 M views

لواز متحریرهای طبقاتی

زوج های جوان بخوانند

«حواسمون باشه مهر نزدیکه!» با نزدیک شدن مهرماه
دوباره بحث تامین لوازمتحریر برای کودکان فقیر در سطح
جامعه مطرح شده است .این در حالی است که در فضای
مجازی بحث کولهپشتیهای  700هزار تومانی و مداد
رنگیهای  200هزار تومانی مطرح شده است که بعضی
دانشآموزان قشر مرفه خریداری میکنند .میدانیم که
در بعضی مناطق کشور و حتی کالنشهرها دانشآموزانی
هستند که حتی امکان تامین هزینه 16هزار تومانی برای
خرید کتابهای کالس اول دبستانشان را ندارند .کاربری
در این باره نوشت« :پویشهای خوبی این چند سال
راه افتاده .کاش امسال هم هر چقدر میتونیم هزینه
تحصیلی دانشآموزان کمبضاعت رو تامین کنیم» .کاربر
دیگریهمنوشت«:بههمهچشمهایکوچکیفکرکنیمکه
درغصهتامیناینحداقلهاممکنهاشکداربشن.بیاییم
از این اتفاق جلوگیری کنیم».

«قانونی که  14سال است اجرا نشده» .فیلمی از بخش
های برنام ه «از من بپرس» تلویزیون در فضای مجازی
منتشر شده که در آن از یک قانون مهم کشور گفته
میشود که هرگز اجرایی نشده است .کارشناس این
برنامهباافشایاینقانونمیگویدکهدرسال 84قانونی
در کشور تصویب شده است که به موجب آن سه قوه
موظفاند تا سه سال به طور رایگان مسکن به زوجهای
جوان بدهند و همچنین اگر جوانان شغل ندارند تا دو
سال درآمد در اختیار آنها قرار دهند .کاربری در این
باره نوشت« :معلوم نیست بودجه این کار االن صرف چی
میشه و در اختیار چه کسانی هست!» کاربر دیگری هم
نوشت « :با این شرایط اقتصادی طبیعیه که این قانون
نمی تونه اجرایی بشه .بعضی قوانین که نمایندگان می
ذارن بعضا متاثر از انتخابات پیش رویشان است و خیلی
اجرایی نیست».





ماقت ه

ای یک
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داعشی

برخیتروریست
داعشسنگبه
های
شونمیبندنکه
خود
یانفجارمردن،
اگهتو
یشونگمنشه
آلتتناسل
یهایبهشتی
تاباحور
ببشن.حماقت
همخوا
تاکجا؟

2.1 M views

بزرگترین رسوایی جنسی آلمان
خبری وحشتناک درباره تجاوز جنسی گسترده به کودکان
در آلمان منتشر شده است .بر اساس این خبر ،دو مرد
آلمانی که بیش از  ۲۰سال بین سالهای  1998تا 2018
در یک کمپ تفریحی در آلمان  ۴۵۰کودک را مورد آزار و
اذیت جنسی قرار داده بودند ،توسط قاضی فقط به  ۱۳و
 ۱۲سال زندان محکوم شدند! نکته عجیب این که این دو
مرد از عمل وحشیان ه خود فیلمهایی را ضبط کرده بودند
که مورد استناد مقام قضایی قرار گرفت ه است ،همچنین
 33شاهد متشکل از کودکان قربانی و خانوادههای آن ها،
در دادگاه علیه این دو متجاوز شهادت دادند .بازپرسان
احتمال میدهند که تعداد قربانیان این دو مرد ممکن
است بیش از هزار نفر باشد و برخی هرگز موارد آزار را
به پلیس گزارش نکردهاند .برخی رسانهها از این پرونده
بهعنوان بزرگ ترین رسوایی جنسی در آلمان یاد کردهاند.

ویدئویی از برخورد دوستانه دو کودک در فضای توئیتر
بازتاب زیادی داشت .دو کودک به رنگ های سیاه و سفید
آن چنان دوستانه یکدیگر را در آغوش کشیدند و بازی
کردند که واکنش بسیاری را به همراه داشت .کاربری
نوشت« :بعضی وقت ها آدم آرزو میکنه میتونست همه
آدمها رو برگردونه روی تنظیمات کارخونه ...همین قدر
دوست داشتنی ...فارغ از نژاد و مذهب و زبان و گرایش
سیاسی و طبقه اجتماعی و دهها مرزبندی دیگه ».کاربر
دیگری نوشت« :بچه ها بدون هیچ نگاهی به رنگ ها و
دارایی ها همو دوست دارن کاش ما هم بچگانه مردم رو
دوست داشتیم ».کاربری هم نوشت« :ما توی دنیا چی
یاد می گیریم که هر چی بزرگ تر می شیم نسبت به هم
بی رحم تر و بی انصاف تر میشیم».

پربازدیدهای هفته در فضای مجازی چه بود و مردم به دنبال چه چیزی هستند؟

مثل هفته های پیش ،در پایان این هفته هم هفت مقاله ،کلمه ،پست و هشتگ پربازدید و پرکاربرد
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را در این ستون باهم مرور می کنیم.
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مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

سید روح ا ...صدرالساداتی:داستان قایم باشک
های بــرادران صدرالساداتی باعث شد چند روزی
فضای مجازی بیش از حد به آن ها بپردازد.
فیلم متری شیش و نیم :حضور عوامل این فیلم در
جشنواره ونیز و جایزه نگرفتن آن باعث شد این مقاله
این هفته هم در این فهرست قرار داشته باشد.
مختار ثقفی :خــون خواهی امــام حسین (ع) از
یزیدیان باعث شده هر سال مختار در ایام محرم یکی
از واژه های مورد عالقه کاربران فضای مجازی باشد.
سریال مختارنامه :این سریال داوود میرباقری که
اولین بار سال  89پخش شد و هر سال در ایام محرم
تکرار می شود امسال هم در دو شبکه  4و آی فیلم به
صورت سریال و در شبکه یک در قالب فیلمی به نام
راه عاشقی در روزهای تاسوعا و عاشورا پخش شد.
امام حسین بن علی(ع) :این ایام مردم برای بیشتر
دانستن دربــاره امام حسین (ع) این مقاله را مورد
مطالعه قرار دادند.
عــبــیــدا ...بــن زیـــاد :امــیــر کــوفــه بــود کــه دستور
بــه شــهــادت رســانــدن مسلم بــن عقیل و حضرت
سیدالشهدا(ع) را صادر کرد.
نوید محمدزاده :بازیگر فیلم متری شیش و نیم که
به خاطر این فیلم نامش در فهرست قرار گرفته است.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

 .1تیراندازی به عــزاداران حسینی در خرم آباد  8نفر
زخمیشدند

( 2.63میلیونبازدیددر  ۴۷۸کانال،تاریخانتشار)6/14

 .3دریافت کپی مــدارک شناسایی توسط بانک ها
متوقفشد
( 2.55میلیونبازدیددر ۹۸۹کانال،تاریخانتشار)6/15

.4یکپذیراییمتفاوتدرایاممحرمیزدعرضهقلیان
( 2.17میلیون بازدید در ۱۸۶کانال ،تاریخ
انتشار)6/14:

همهفکرکردن
یهبچهداره
ک
سیگارمی شه
درحالیکهاین
یارو 36سالشه
واونیکی
کناریشمبچه
شه!

کاش برگردیم به تنظیمات کارخانه

پیشــــــــــــتازاندانلودنوحه

 .2هشدار ســردار کمالی به  2میلیون و  640هزار
مشمولغایب

می

 .5نتیجه آزمـــون ســراســری 25
شهریورماهاعالممیشود

 2.13میلیون بازدید در  ۱۶۱۶کانال،
تاریخانتشار)6/13:

 .6دستور ویژه رئیس قوه قضاییه
درخصوصبرخیاحکامصادره

 2.07میلیون بــازدیــد در  ۴۴۵کانال،
تاریخانتشار)6/17:

.7ترامپبولتونرااخراجکرد

( 2.04میلیون بــازدیــد در 811
کانال،تاریخانتشار)6/19:

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

!

برادرانخوداختفا

( 2.83میلیونبازدیددر  ۶۳۸کانال،تاریخانتشار)6/13:

ان س
ا ِل کو
د
ک
نما

2.9 M views

و

پنجشنبه  21شهریور 1398
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

ازدواج دختر  9ساله :ازدواج دختری  10ساله که در
فضایمجازیبهدختر 9سالهفراگیرشدهبودبادخالت
قوه قضاییه منتفی شد و استان های خوزستان و فارس
بیشترازدیگراستانهاموضوعراجستوجوکردند.
دانلود نوحه جدید :این هفته هم مانند هفته پیش
استان های اردبیل و خراسان جنوبی و زنجان بیشتر از
بقیه استان ها سراغ دانلود نوحه های محرم رفتند فقط
گیالنجایخودرابهخراسانجنوبیداد.
دانلودرایگانمتریشیشونیم:مردماستانسمنان
مانند هفته پیش هنوز دنبال دانلود این فیلم هستند
مردم کردستان هم به دنبال دانلود اینترنتی بودند.
ناد «دانشگاه فنی و حرفه ای» :استان های یزد و
ندورههای
خراسانجنوبیبعدازاعالمنتایجنهاییآزمو 
کاردانی پیوسته و ناپیوسته نظامجدید بیشتر از بقیه
استانهابهدنبالایننامبودهاند.
تینا آخوند تبار :بعد از بازنشر مسابقه
بوکس آخوندتبار با سری تراشیده در
ترکیه مــردم لرستان و بوشهر برای
دیدناینفیلمبهسراغگوگلرفتند.
اپل  :11بعد از رونمایی اپــل 11
بسیاری از ایرانی ها بــرای دیدن
ظاهر و مشخصات این گوشی آن
را در اینترنت جست وجو کردند که
سهمتهرانیهاازبقیهبیشتربود.
فطرس:سایتمداحیهایمحمود
کریمیکهبهصورتزندهمراسمشب
هایدههاولمحرممحمودکریمیرا
پوشش می داد هم در این فهرست
قــرار دارد و مــردم قــم ،سمنان و
تهران برای شنیدن و دیدن نوحه
خوانیمحمودکریمیآنراجست
وجوکردند.
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هشتگ داغ توئیتر از صبا رسانه

#حب_الحسین_یجمعنا# ،بــرای_حــســیــن،
#عزاداران_حقیقی هشتگ های پر استفاده این
هفتهبودند.
#دختر_آبی کاربرانبااینهشتگنظراتشانرادرباره
مرگسحرخدایاریکهخودسوزیکردهبود،نوشتند.
#تورقوزآبادهمبعدازادعایجدیدنتانیاهوکهگفتهدر
آباده پایگاه هسته ای وجود دارد مردم به یاد گفته های
قبلی او که یک انبار ضایعات در تور قوزآباد را پایگاه
هستهایخواندهبوداینهشتگراداغکردند.
اسامی متهمان اعتراضات کارگری مانند
اسماعیلبخشیوسپیدهقلیان بعدازاعالم
حکم کارگران هفت تپه در توئیتر داغ شد
هرچند به دستور رئیس قوه قضاییه مقرر
شداینحکم تجدیدنظرشود.
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