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پاکبانیدختربهجایپدروزندهشدنیادتختی!


تصاویر پربازدید فضای مجازی



3.9 M views

3.1 M views

کشتیگیرایتالیایییادتختیرازندهکرد

رسمعجیبوجدیدازدواجغربی!

ویدئویی از یک کشتی در مسابقات قهرمانی اروپا منتشر
شد که یاد و خاطره حرکت جهان پهلوان تختی را زنده
کرد و کاربران به آن واکنش نشان دادند .در این کشتی
چامیزو کشتی گیر ایتالیایی در حالی که رقیبش زامالوف
از ناحیه کتف آسیب دیده بود ،در دقایق باقی مانده
از کشتی ،با وجود حمالت کشتیگیر روس ،تالش کرد
برخوردی با کتف آسیبدیده او نداشته باشد .جالب
اینکه چامیزو که در این مسابقه پیش بود ،با یک دست
از خودش دفاع میکرد .اقدام این کشتیگیر یادآور
حرکت تاریخی جهانپهلوان تختی بود که برابر الکساندر
مدوید کشتی گیر شوروی چنین رفتاری را انجام داده
بود .حرکتی که سالهاست به عنوان الگوی جوانمردی
در ورزش زبانزد است .کاربری نوشت« :این جاست
که میگن :پهلوانان هرگز نمی میرن و با هر بار تکرارش
یادشون زنده میشه».

تصاویری جدید از رسم جدیدی که در غرب رواج یافته
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .در این رسم که
به نام «سولوگامی» شناخته می شود ،افراد با خودشان
ازدواج می کنند و حتی برای این اتفاق مراسم هم می
گیرند .کاربران به این رسم واکنش نشان دادند و آن
را نوع حاد خودشیفتگی ذکر کردند .کاربری نوشت:
«ایدئولوژی غرب ،چیزی نیست جز به قهقرا بردن انسان و
انداختن اش در یک دنیای پوچ و سرگردان!» کاربر دیگری
نوشت« :فرد باید چقدر غرق خودشیفتگی شده باشه که
کسی رو غیر از خودش به عنوان مکمل نخواد بپذیره».
کاربری هم نوشت« :من فقط فلسفه این ازدواج با خود رو
نمی فهمم یا شما هم مثل من هستید!» کاربر دیگری هم
به طنز نوشت« :بعد از ازدواج اگه یکی بخواد خودش از
خودش طالق بگیره باید چه کار کنه؟ مهریه و نفقه به کی
تعلق می گیره؟»





اینشاید
زیباترینقاب
دورهکرونا
باشد،مادرپیر
دیالیزیکه
بهعلتحال
نامساعدش
توانحرکت
نداشتو
کارشناس
بهداشتیاومد
تویماشین
بهشواکسن
زد

زیباترینقابدورهکرونا

سفر با کرونا

بادیدن
اینعکس
مترویتهران
فهمیدمکه
چراموجها
یکییکی
میانومیرن
وآدمها
یکییکیبه
خاطرکرونا
جونشونرواز
دستمیدن!

صح

2.8 M views

دختراستدیگر!...
بعضی از ویدئوها هستند که خیلی باعث بهتر شدن حال
آدم می شوند و با این که موقع دیدنش اشک از چشمانت
جاری می شود اما شادی خاصی هم در تو به وجود می
آورند .یکی از این فیلم ها متعلق به دختر جوان باغیرتی
در خرم آباد است که مدتی به جای پدر پاکبانش مشغول
تمیز کردن پارک شهر خرم آباد است .او دلیل این کارش
را بیماری پدرش بیان می کند و گفته با این کار به پدر 63
ساله اش کمک می کند .کاربران به این ویدئو واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :یاد این حرف افتادم که
میگن دختر است دیگر »!...کاربر دیگری نوشت« :آره
واقعا دختر است دیگر که یک تنه کوهی شده پشت پدر
بزرگوارش »...کاربری هم نوشت« :باید مسئوالن خرم
آباد تندیس این دختر رو که این جوری به پدرش کمک می
کنه بسازن و درورودی شهر نصب کنن».



3.4 M views

مرگوخونپشتمرزهایچالدران
یكگزارشتكاندهندهازجنایتپلیسمرزیتركیهعلیه
دو شهروند ایران منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در
این گزارش آمده متاسفانه 10روز از كشته و زخمی شدن
دو شهروند ایرانی بر اثر شكنجههای وحشیانه پلیس
مرزبانی تركیه در نقطه صفر مرزی دو كشور گذشته است
و با وجود شدت یافتن اعتراضات فعاالن حقوق بشر و
رسانههای تركیه به دولت رجب طیب اردوغان به دلیل
واگذاری آزادی عمل به پلیس مرزی در ارتكاب هرگونه
رفتار غیر انسانی علیه اتباع خارجی ،مسئوالن دو كشور
همچنانپشتدیوارهایسكوتوانكارواتهاموادعاپنهان
شدهاند .وكیل پرونده دو شهروند آسیبدیده ایرانی در
خاكتركیهگفته«:خشونتسیستماتیكعلیهشهروندان
ایرانی در مرز تركیه اعمال میشود ».کاربران زیادی از
امور خارجه خواستار برخورد جدی با عوامل این توحش
در خارج از مرزهای ایران علیه شهروندان ایرانی شدند.

سوررئال
نهای

جشنیاعزا؟

این تصویری
که
میبینید
عکس
هوایی از
یکجشن
نیستبلکه
صحنه ای
از سوزاندن
اجساد فوتی
های کرونا
در دهلی
هند است!



2.4 M views

2.1 M views

مریخنوردقالبی!

ادعاهاعلیهدارویگیاهیکرونا

یک عربستانی که در تیک تاک حساب کاربری دارد به
شوخی به فالوئرهای خود گفته که در مریخ زندگی می
کند و کلیپ هایی برای سرگرمی منتشر کرده است ،اما
تصاویر و ویدئوهای او با میلیون ها بازدید در سراسر
جهان همراه شد که خود او را هم متعجب کرد .افرادی که
او را دنبال می کنند معتقدند که او در واقع رادیو صوت
مریخ را هنگام پخش از صحرا پخش می کند! اولین کلیپی
که این فرد منتشر کرده  60میلیون بازدید خورده و هم
اکنون 1.7میلیون دنبال کننده دارد .کاربری نوشت« :اگه
رفته بود مریخ هم نمی تونست این قدر فالوئر بگیره که
با این کلیپ هاش تونست فالوئر جمع کنه ».کاربر دیگری
نوشت« :واقعا طبیعت صحرای عربستان هم جوریه که
آدم انگار توی یک سیاره دیگه رفته ».کاربری هم به طنز
نوشت« :حاال یارو میگه این جا مریخ نیست دنبال کننده
هاش قبول نمی کنن!»

روز گذشته ادعاهایی درخصوص یکی از  4داروی گیاهی
که آبان سال گذشته مجوز سازمان غذا و دارو را گرفته
مطرح شد که بازتاب زیادی داشت .ادعاها از این قرار
بوده که .1:در این دارو از ترکیبات شبه مورفین استفاده
شده  .2سرپرست تیم تحقیقات این دارو دارای سوابق
خوبی از لحاظ اخالقی در آمریکا و ایران نیست  .3ملک
زاده (معاون سابق تحقیقات وزارت بهداشت) هم با آن
مخالف بوده است .این  3ادعا باعث شده که برخی نسبت
به این دارو بدبین شوند البته برخی کاربران هم این
ادعاها را حتی با فرض مستند بودن فاقد وجاهت برای بی
اعتبار کردن دارو بیان کرده اند .کاربری نوشت« :قرص
های سردردی هم که می خورید مشتقات مورفین داره
پس بگید به درد نمی خوره و استفاده نکنید در خصوص
سرپرست تیم تحقیقات هم اگه مشکلی از لحاظ علمی
داره بگید».

معمارواقعیتویی!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

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

پشتپردهنظرسنجیهایکنفدراسیونفوتبالآسیاکهباحضوربازیکنانایرانیبرگزارمیشود
چیستو AFCچهسودیازایننظرسنجیهامیبرد؟

مغزمرگبه
رگشدتا
فهمیدمچی
بهچیهولیبه
شماکمک
میکنمکه
قبلازرگ
بهرگشدن
موضوعرو
بفهمید،
مشکلهمش
بهخاطرآینه
است

هروقتتو
زندگیتون
احساس
کردیدهیچ
کاریرو
نمی تونید
خوبانجام
بدید،یاد
لونهساختن
کبوترابیفتید
وبهخودتون
افتخارکنید!

بیگاری AFC
از کاربران ایراین!

layout@khorasannews.com

رعیت نــواز -مدت هاست که سایت و صفحات رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در فضای مجازی اهمیت ویــژهای به
دنبالکنندگان ایرانی خود میدهند و بارها با موضوعات مختلف به سراغ آن ها میآیند .یک روز با گذاشتن یک نظرسنجی،
روز دیگر با طرح یک سوال و مرتبه بعدی با تبریک تولد و . ...ادمین های این صفحات متوجه شده اند که ایجاد فضای رقابتی
بین هواداران تیم های پرطرفدار ایرانی ،استقبال آن ها را از صفحه AFCدر شبکه های مجازی مختلف تا چندین برابر افزایش
می دهد به همین دلیل چند وقتی می شود که شاهد پافشاری آن ها بر این کار هستیم .احتماال هنوز نظرسنجی AFCبرای
تعییناسطورهایرانیلیگقهرمانانآسیارابهیادداریدکهبینفرهادمجیدی،سیدجاللحسینی،سیدمهدیرحمتی،قاسم
حدادیفر و احسان حاج صفی برگزار کرد تا جایی که بین هواداران دو تیم استقالل و پرسپولیس هم در فضای مجازی کری
خوانی به راه افتاد .کنفدراسیون فوتبال آسیا با همان رای گیری توانست بیش از 6میلیون نفر را برای شرکت در رای گیری به
صفحهاینستاگرامشبکشاند.اینموضوعدربارهتیمهایخارجیهمصدقمیکندبهطورمثالپستهایصفحهاینستاگرام
تیم پورتو که مهدی طارمی را به خدمت گرفته نسبت به قبل از آن بیش از 100هزار الیک تفاوت دارد یا این روزها که گل های
بازیکنان ایرانی حاضر در مسابقات آسیایی به نظر سنجی گذاشته می شود .جالب این که اقبال به بازیکنان ایرانی نسبت به
بازیکنان خارجی که در فهرست هستند بسیار زیاد است .مثال در حالی که نفر اول یک نظر سنجی یک بازیکن ایرانی با 45
درصدآرامیشود،نفرسومیاچهارمیکبازیکنشرقآسیایایکتیمعربحاشیهخلیجفارسباچندصدمدرصدآراست!که
ایننشانمیدهدیکهتازعرصهایننظرسنجیهافقطکاربرانایرانیهستند.بههمیندلیلامروزمیخواهیم بدانیمدلیل
اینکهادمینصفحاتکنفدراسیونفوتبالآسیاوبرخیتیمهایخارجیبهدنبالاستفادهازالیکوکامنتطرفدارانفوتبال
ایرانیهستندچیستوچهسودهاییازالیکوکامنتایرانیهامیبرند.

راه های جذب مخاطبAFC
از حدود سه سال پیش ،وقتی مسئوالن سایت رسمی  AFCپی
به حساسیت بازی تمامی نماینده های ایران در لیگ قهرمانان
آسیا برای طرفدارانشان بردند در حرکتی هوشمندانه سعی
کردند آن ها را با انتشار خبرهایی مبنی بر بــازی داخلی و
خارجی تیم های ایرانی و همین طور وضعیت لژیونرهای
ایرانی به سوی صفحات و سایت خود بکشانند اما با وجود
این که بازدید پست ها و مطالبی که درباره تیم ها و بازیکنان
ایرانی بود نسبت به دیگر پست ها به مقدار قابل مالحظه ای
باالتر بود  ،طولی نکشید که ایده ای دیگر به میدان آمد تا مکمل
اخبار مربوط به فوتبال ایران شود آن هم نظرسنجی های ریز و
درشت از بازی های مهم تا تورنمنت های بی اهمیت که کمی
بعد و با حضور کاربران ایرانی جدی تر شد ،در این نظرسنجی
ها عملکرد بازیکنان و مقایسه آن ها ،زیبا بودن گل های به
ثمر رسیده ،لژیونرهای آسیایی حاضر در کشورهای دیگر و
مقایسه آن ها با لژیونرهای ایرانی و  ...از دیگر آیتم هایی بود
که می توانست حضور هــواداران ایرانی در سایت و صفحات
مجازی  AFCرا بیمه کند و همین اتفاق افتاد و حاال در تمامی
نظرسنجی ها این ایرانی ها (بازیکنان ،گل ها ،لژیونرها و )...
هستند که بیشتر از نام های دیگر رای می آورند و صدرنشین
می شوند و همین هم باعث می شــود تا سایت و صفحات
کنفدراسیون فوتبال آسیا از رونق نیفتد این ادعا را با مقایسه
پست ها و نظرسنجی های دیگری که بدون ایرانی ها در سایت
و صفحات مجازی AFCوجود دارد می شود به خوبی دید .شاید
این نکته هم جالب باشد که بدانید صفحه اینستاگرام فارسی
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این که بیشتر بتواند طرفدار
جمع کند در اقدامی برای فینال لیگ قهرمانان فصل قبل که
بین تیمهای پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی
برگزار می شد از فردوسی پور برای گزارش آن بازی دعوت کرد
تا به صورت الیو اینستاگرام پخش کند .همین کار باعث شد
هواداران اینستاگرام ایافسی فارسی به  2.9برسد که البته
هم اکنون  2.4میلیون دنبال کننده دارد .این در حالی است
که صفحه اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا تنها  1.3میلیون
دنبال کننده دارد.

سوءاستفاده AFCاز کاربران ایرانی
همان طور که خواندید  AFCو حتی برخی از صفحات مجازی
باشگاه های خارجی به دنبال کشاندن ایرانی ها به صفحات
مجازی شان هستند تا استقبال از صفحه شان را باال ببرند و
از این استقبال استفاده و سود های خود را ببرند که در بخش
دیگریازاینسودهانوشتهایم.ایندرحالیاستکهمسئوالن
 AFCدر مسائل کالن به کامنت های همین عالقه مندانی
که در نظرسنجی های آن ها شرکت می کنند اهمیت نمی
دهند .به طور مثال در همین مسئله میزبانی در لیگ قهرمانان
آسیا که حق میزبانی در دور رفت از چهار تیم ایرانی گرفته
شد و فوتبالدوستان ایرانی کمترین اهمیتی بــرای AFC
نداشتند و هــزاران کامنت ایرانیها بدون یک پاسخ کوچک
ماند .از طرف دیگر در حالی که سال هاست بازیکنان ایرانی در

نظرسنجیهای AFCاولهستندامادرواقعیتچندسالاست
که فوتبالیستهای ایرانی نتوانستهاند یک جایزه در مراسم
سالیانه برترین بازیکن آسیا دریافت کنند .پس با توجه به آن چه
گفتیم AFCفقط از فوتبال دوستان ایرانی برای گرم کردن تنور
صفحاتش استفاده می کند و از حضور آن ها سود می برد بدون
این که کمترین توجهی به درخواست های آن ها داشته باشد
و با گذاشتن شواهد کنار هم این طور به نظر می آید که  AFCبه
دنبالبیگاریکشیدنازکاربرانایرانیدرفضایمجازیاست
بدوناینکهکوچکتریناهمیتیبهنظراتمخاطبانش بدهد.

سودهای صفحات مجازی از کاربران ایرانی
قطعا داشتن رسانه ای با مخاطب باال که باعث ضریب نفوذ
شما در جوامع مختلف می شود برای هر کنفدراسیونی دارای
اهمیت است و با خود قدرت رسانه ای به همراه خواهد داشت.
این موضوع را هم نباید فراموش کرد که تعداد باالی الیک و
کامنت و حضور میلیونی در نظرسنجی ها باعث اعتبار سایت
و صفحات مجازی هم می شود .جدا از آن چه نوشتیم حضور
تعداد دبنال کننده باال آورده های مالی خوبی را هم می تواند
برای صاحبان صفحات داشته باشد به طوری که می توانند از
تبلیغات درآمدهای باالیی داشته باشند .هرچند این اتفاق در
صفحهاینستاگرام AFCبهصورتمستقیمرخنمیدهداماغیر
مستقیمبانشاندادنبرندخاصلباسورزشکارانیازومکردن
رویتبلیغاتیخاصازتبلیغهایدورمیدانبهتبلیغوگرفتنپول
اقدام می کنند که هر چه تعداد بازدیدها بیشتر باشد در نتیجه
سود بیشتری هم به همراه خواهد داشت .به جز این باالرفتن
ارزش سهام صفحات مجازی را هم باید در نظر گرفت .چندی
قبلنشریه«رکورد»یکیازنشریاتقدیمیومعتبرپرتغالدرباره
تاثیر حضور مهدی طارمی روی میزان مخاطبان شبکه های
اجتماعی باشگاه پورتو و باالرفتن ارزش سهام اینستاگرام این
باشگاه نوشت« :هواداران مهدی طارمی مهاجم ایرانی مدنظر
پورتوکه 2.3میلیونفالوئردراینستاگرامداردبهصفحهباشگاه
پورتو آمدند و هر روز بر تعداد دنبال کننده های پورتو افزوده می
شود که باعث باالرفتن ارزش سهام اینستاگرام این باشگاه هم
شدهاست».

بانظرسنجیهاچهکنیم؟
خب با توجه به آن چه نوشتیم حال این سوال به وجود می آید
که باید در نظرسنجی هایی که بازیکن تیم مان در آن است
شرکتکنیمیانه؟قطعاتصمیماینکارباخودشماستولیاین
نکته را هم مد نظر داشته باشید که هیچ ضمانتی بر صحت این
نظرسنجی ها نیست و بیشتر برای استفاده و سود ادمین ها و
صفحاتیاستکهآنرامنتشرمیکنندتابااستفادهازاحساسات
شماهدفخودراپیشببرندوهمان طورکهنوشتیمهیچتاثیری
درتصمیماتیکهممکناستبهنفعتیممحبوبمانباشدندارد.
پس به شما پیشنهاد می کنیم مثل همان کــودک سبزواری
که مورد آزار قرار گرفت اما حاضر نشد به تیم محبوبش توهین
کند طرفدار تیم تان باشید و نگذارید عده ای با سوء استفاده از
احساسشماجیبهایشانراپرکنند.

