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تصاویر پربازدید فضای مجازی

گزارش«چاه خوابی» و ورود به استخر کروکودیل ها !


گوشه ای از بهشت



2.4 M views
2.8 M views

وضعیت عجیب اقتصاد کشور
نموداری از آخرین وضعیت بورس کشورهای جهان
نشان می دهد که کرونا بورس کشورهای مختلف را
تحت تاثیر قرار داده و برخی از کشورها را بیش از 50
درصد منفی کرده این در حالی است که بورس ایران
بعد از کرونا هم بر خالف کشورهای دیگر روند صعودی
دارد و این روزها یکه تاز جهان است .کاربران هم به
این وضعیت بورس واکنش نشان دادنــد .کاربری
نوشت« :اقتصاد توی ایران به صورت جمعی انجام
میشه .یهو همه با هم میرن دالر می خرن ،یهو همه با
هم میرن سکه می خرن ،یهو همه با هم میرن تو صف
ثبتنام خودرو و یهو همه با هم میرن تو بورس!»
کاربر دیگری نوشت « :این که شاخص بورس در
این بلبشوی اقتصادی ،هر روز داره بیش از پیش و
بهصورت غیرمتعارف اوج میگیره باید نگران بود».



بازار یا استخر کروکودیلها؟
«ورود به این منطقه ،از ورود به استخر کروکودیلها
هم خطرناکتره!» با اجرای طرح فاصلهگذاری ،پاساژها
و فروشگا ههای زیادی برای مدتی بسته بودند که
همین موضوع باعث میشد تا حــدودی از ازدحــام
جمعیت جلوگیری شود .اما حاال با باز شدن بازارها و
پاساژها دوباره ازدحام جمعیت زمینه شیوع ویروس
کرونا را فراهم کرده است .ویدئویی از یک شهروند
از مقابل پاساژ عالء الدین تهران در فضای مجازی
منتشر شده که بسیار ترسناک است .این مکان یکی از
پاتوقهای همواره شلوغ تهران در هفتههای گذشته و
حتی در طول روزهای قرنطینه و تعطیلی مشاغل محل
استقراردست فروشهای موبایل و لوازم جانبیاش
بوده و حاال با بازگشایی پاساژها این منطقه به شدت
خطرناکتر شده .کاربری نوشت« :فقط خدا به همهمون
رحم کنه با این شلوغیها وگرنه مسئوالن که اصرار
دارن وضع رو عادی نشون بدن».

برای
مهربونی
پول و جایگاه
و مقام مطرح
نیست
بعضیاذاتن
مهربونن و
خودشون رو
بهفطرتشون
نزدیک
کردن

دوربین
و حقوق
کارگری!

پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودومردمبهدنبالچهچیزیهستند؟

7
بین  ۲سال پیش  ۷تومن بود و االن
این دور
تومن شده ،قیمت یه دوربین با کل
۲۶
آمد یک سال یه کارگر برابر شده!
در



درس های فدراسیون به شیوه لقمان!
سومین نشست فدراسیون با باشگاه ها با تاکید بر
خــودداری باشگاهها از انعقاد قــرارداد غیر اصولی
در حالی برگزار شد که در شبکه های اجتماعی به
نوع قرارداد بستن خود فدراسیون هم ایرادهایی
گرفته انــد .یکی از ورزشــی نویسان مطرح کشور
در توئیتی نوشت« :فدراسیون فوتبال که یکی
از بدترین قراردادهای تاریخ فوتبال ایران رو با
مارک ویلموتس بسته نشستی با عنوان خودداری
باشگاه ها از انعقاد قرارداد غیر اصولی برگزار کرد».
کاربران دیگری هم به این ماجرا واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :جالبه که میزبان و اداره کننده جلسه
هم آقــای نبی دبیرکل فدراسیون بود که امسال
در زمان عقد قــرارداد با جونیور مهاجم برزیلی که
کلی از پرسپولیس پول گرفت رئیس هیئت مدیره
پرسپولیس بوده!» کاربر دیگری نوشت« :احتماال
جلسه گذاشتن و گفتن آقای نبی برو بگو مثل لقمان که
به بچش نصیحت کرد هر کاری رو ما کردیم شما نکنید
اون وقت درست میشه!»



2.1 M views

گزارش تلخ «چاه خوابی»
شکلهای مختلفی از پدید ههای کارتنخوابی ،زیر
پلخوابی ،گورخوابی و  ...را تاکنون دیده بودیم که
نشان از زندگی تلخ و اسفناک تعدادی از بیخانمانها
و معتادان دارند .اما ویدئوی جدیدی در شبکههای
اجتماعی و رسانهها منتشر شده که پدیده جدید
تونلخوابی یا چاه خوابی در آن به تصویر کشیده
شده است .ظاهرا در اطراف تهران حفرههایی وجود
دارد که معتادان مدعی هستند خودشان آ نها را
حفر کردهاند اما در واقع این حفرهها به شبکهای از
قناتی قدیمی متصل هستند که این مکان زیرزمینی
به جایی برای سکونت مصرف کنندگان مواد مخدر و
بیخانمانها تبدیل شده است .این افراد در زمستان
و فصل ســرد ســال به ایــن مکا نها پناه میبرند.
حفر ههایی که به صورت تونل به تونل به هم راه
دارند و در گزارش گفته میشود که حتی به منطقه
امامزاده شاه عبدالعظیم هم راه پیدا میکنند.

محیطبانی
تولهخرسی
روکهمادرش
تلفشده
بودهمیبره
خونش،توله
خرسهبابچه
محیطبان
دوستمیشه
واسمشم
میذارن
«هویار»

توی هند یه
ون برداشتن
و این جوری
و به شکل
غیربهداشتی
مثال دارن
تست کرونا
می گیرن
ولی به نظر
دارن کرونا
رو منتشر می
کنن!

تسیارکرونا

تس



2.9 M views

کار بزرگ پاکبانان شریف
«ما مدیون کار بزرگ پاکبانها هستیم» ویدئویی از
محل دفن زبالههای خطرناک بیمارستانی در حومه
شهر در شبکههای مجازی منتشر شده است که در
آن کار بزرگ کارگران دفع زباله به تصویر کشیده
میشود .تعدادی از رانندگان و کارگران در این
منطقه هر روزه فعالیت دارند و زبالههای خطرناک
بیمارستانی را زیر آهک دفن می کنند و رویش خاک
میریزند .افرادی که در همه این روزهای کرونایی
حتی در تعطیالت عید بدون هیچ وقفهای کار کردهاند
تا آلودگیها را از شهر دور نگه دارند .کاربری با اشاره
به ماجرای سحر قریشی با یک پاکبان نوشت« :باید یاد
بگیریم که پاکبانها و کارگران شهرداری انسانهایی
فوق العاده شریف و فداکار هستند .باید رفتار
محترمانه باهاشون رو یاد بگیریم» .کاربر دیگری هم
نوشت« :باید به داشتن این رزمندگان شجاعمون در
خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا افتخار کنیم».

رقص تابوت
بهتازگیهرصفحهیاکانالطنزیراکهبازمیکنید
یا در پایان ویدئوهای طنز ،ویدئوهایی کوتاه از
اجرای رقص تابوت به وسیله شش مرد آفریقایی
کهتوسطیکهمقطاردیگرشانرهبریمیشوند
میبینید.آیاتابهحالبرایتاناینسؤالپیشآمده
کهاینمردانکیستندوازکدامکشورند؟

رقصتابوتریشهدرچهفرهنگیدارد؟
خانوادهها در غنا به طور فزایندهای به گروههای
نعش کشی روی میآورند که هنگام رقصیدن
تابوتراحملمیکنندتاهمروحعزیزاندرگذشته
شان شاد شود و هم از آن چه که معموال یک رویداد
بسیار غم انگیز تصور میشود ،لذت ببرند .نعش
کشان رقــاص نه تنها تابوت را در مراسم خاک
سپاریبلندمیکنند،بلکهبایکنمایشزیباروحیه
حضار را بهتر میکنند .آنها تابوت را روی کمر
و شانههای خود تکان میدهند و همزمان رقص
پیچیدهایرااجرامیکنند.اینیکنمایشعجیب
است ،اما خانوادهها در غنا مبلغ زیادی را به این

3.1 M views

قابل توجه شوآف کارها
تصویری از تــاش چند جــوان اهــوازی که صورت
هایشان پیدا نیست اما آستینها را باال زد ه و از
روستای قلعهچنان شروع کردهاند و کولرهای خراب
مردم را تعمیر می کنند در شبکه های اجتماعی دست
به دست شد و واکنش کاربران را هم به همراه
داشت .کاربری نوشت« :رفقایی که خنکای مهربانی
میآورید ،دمتان گرم!» کاربر دیگری نوشت« :فقط
نباید که در جنگ گمنام بود ،البته گمنام از نظر ما،
نه از نظر خداوند ،دلشان گرم به الطاف خداوندی و
دستانشان پرتوان ،الهی آمین» .کاربری هم نوشت:
«جهاد اکبر که میگن یعنی همین بدون این که به دنبال
شوآف و دیده شدن باشن رفتن و برای شادی دل
مردم تالش می کنن بدون دوربین ،بدون شوآف».

گروهها پرداخت میکنند که روح عزیزانشان شاد
شود .بنجامین آیدو که کسب و کار خود را حول
گروههایرقصخاکسپاریآغازکرداکنونحدود
 ۱۰۰مرد و زن را استخدام کرده و به آنها آموزش
میدهدکهاینرقصرابهزیباییانجامدهند.

اولینویدئوهایرقصتابوتازکجاآمدند؟
منشأ محبوب شــدن ایــن ویدئو به سه ویدئو باز
میگردد .ویدئوی اول در سال  ۲۰۱۵توسط
فردی که برای شرکت در مراسم عزاداری یکی از
بستگانش به کشور آفریقایی غنا سفر کرده بود،
روییوتیوبآپلودشد.اینویدئوموفقشدبیشاز
چهارمیلیونبازدیدکسبکند.
ویدئوی دوم مربوط به یک مستند از  BBCاست
که آن چه این روزها در ویدئوهای طنز میبینیم از
آن مستند است .این مستند درباره تابوت برهای
رقاص در مراسم خاک سپاری مردم غناست که
به آن اشاره کردیم.دو سال بعد ،ویدئوی سوم در
فیسبوکآپلودشدکهدرآنرقاصانهنگاماجرای
مراسم،تابوتاشتباهاازدستشانافتاد.اینویدئو
نیز در یک سال  ۲۹۰۰واکنش دریافت کرد و
 ۴۶۰۰بار بازنشر شد .همچنین توانست ۳۵۰
منبع:برترینها
هزاربازدیدکسبکند .

«کتابخیاط ِی
متعلقبه سال
،۱۸۳۳
دوبلین،
ایرلند»این
دیگهکتاب
خیاطینیست
خودخیاط
اومدهپیشت
دارهحرفمی
زنهباهات!

!

اینهفتهطبقروال هرهفته 7مقاله،کلمه،پستوهشتگپربازدید وپرکاربرددرشبکههایاجتماعیو
فضایمجازیراباهممرورمیکنیم.

دوستیباخرس

3.4 M views

الیوهایجنجایل،شوخیهای
«ن.خ» وموفقیـــتنــــور

کتاب

خیاط
یسوررئال

مقاله پر بازدید از ویکی پدیا

رهبر انقالب :هرچند در شناسنامه تاریخ تولد رهبر
انقالب روز  ۲۴تیر ثبت شــده امــا ایشان در یکی از
حشان روز
دیدارهای شان فرمودند که تاریخ تولد صحی 
 ۲۹فروردین است .این مقاله به مناسبت سالروز تولد
حضرتآیتا...خامنهای پربازدیدشدهاست.
ویروس کرونا :با شروع موج شیوع کرونا در کشور مقاله
هایی با موضوع کرونا بیشترین بازدید را در ویکی پدیا
داشتهاند.
سعید آقا خانی :شوخی های سعید آقاخانی 49ساله
درسریال«نونخ»2باعثشدهناماینبازیگروکارگردان
اینهفتههمدرفهرستپربازدیدهاقراربگیرد.
ســـریـــال نــــون خ« :نـــــون خ» نــــام س ــری ــال ــی به
کارگردانی سعید آقاخانی است که فصل اول آن نوروز
 98پخش شــد .فصل دوم ایــن مجموعه هم از ۲۲
فروردین از شبکه یک در حال پخش اســت« .ن .خ»
مخفف نقش سعید آقاخانی در این سریال (نورالدین
خانزاده) است که این روزها با شوخی هایش مورد توجه
قرار گرفته است.
ژیال صادقی :این مجری این هفته در یکی از برنامه
های دورهمی مهمان مهران مدیری بود .صحبت
های او درباره برخی مجری ها که ادای او را در می
آورند سوژه کاربران فضای مجازی هم
شد .در شبکه های اجتماعی ادعا
شده بود که کنایه های صادقی به
لیال اوتادی بوده است.
سید حسن آقا میری :از
ماجرای الیو جنجالی
ای ــن روحــانــی خلع
لباس شده با احالم
(خواننده زن خارج
نــشــیــن) کــه بــا هم
خوانی او و احالم هم
به پایان رسید نگذشته بود
که دوباره الیو مشترکش با یکی
از رپ خــوان هــای مقیم آمریکا
منتشر شد.
در مــیــان پــربــازدیــدهــای ای ــن هفته
یک مقاله غیراخالقی دربــاره یکی از
بازیگران فیلم های مستهجن نیز به
چشم می خورد.
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پست پر بازدید در تلگرام از تلگرافی

.1مجموعمبتالیانکووید ۱۹-تااولاردیبهشت
 6.50میلیونبازدیددر ۲۵۷۱کانال،تاریخانتشار2/1:

.2جوجه ُکشیباتوجیهاقتصادی

 5.8۹میلیونبازدیددر  919کانال،تاریخانتشار1/30:

.3بهبودی ۵۴۰۶۴نفرازبیمارانمبتالبهکرونا

5.83میلیونبازدیددر ۲۴۳۷کانال،تاریخانتشار1/30:

.4مرحلهدومیارانهکروناییواریزمیشود

 5.24میلیونبازدیددر ۱۹۸۶کانال،تاریخانتشار1/30:

.5پژو ۴۰۵ازشبکهتولیدخارجشد

 4.45میلیونبازدیددر ۸۵۲کانال،تاریخانتشار1/31:

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

.6سهمیهبنزینخودروهاواریزمیشود

 4.41میلیونبازدیددر ۲۳۵۸کانال،تاریخانتشار1/31:

.7صدورحکمحبسوجزاینقدیبرایمحمودصادقی
 4.07میلیونبازدیددر ۹۱۴کانال،تاریخانتشار2/2:

@roznamekhorasan
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واژه فارسی پرجست وجو در گوگل

سامانه شاد :همان سامانه شبکه های اجتماعی دانش
آموزان است که امکان آموزش از راه دور را برای مدیران
و معلمان در شبکه های اجتماعی فراهم کرده البته
انتقادهاییهمبهاینطرحواردشدهاست.
نیما شعبان نژاد :حضور در دورهمی و شوخی هایش با
مهرانمدیریدرآنبرنامهمهمتریندلیلیمیتواندباشد
که نام این بازیگر که به تازگی در سریال عیدانه دوپینگ
همبازیکردهبوددرلیستترینهایهفتهقراربگیرد.
فیش حقوقی بازنشستگان :بــه نــظــر مــی رســد
برگزارنشدن یک جلسه در تامین اجتماعی باعث شده
استافزایشحقوقبازنشستگاندرفروردینواریزنشود
و همین اتفاق که بازنشستگان تامین اجتماعی را نگران
کردهبودمیتواندمهمتریندلیلبرایداغشدنآنباشد.
ثبتناموامیکمیلیونی:ثبتناموامیکمیلیونیبرای
حمایت از قشرهای مختلف هم دردســری شده و هنوز
هم عده ای به دلیل نداشتن شماره همراهی به نام خود
نتوانستندبرایدریافتوامثبتنامکنند.
شستا :از آن جایی که این روزها بورس در بورس قرار
دارد ،خبر واگــذاری  ۱۰درصد از سهام شرکت
سرمایهگذاریتامیناجتماعی«شستا»همبازتاب
زیادی داشت البته عرضه اولیه این شرکت
رکوردهاییراهمشکستوتمامیمعادالت
بازارسرمایهراتغییرداد.
دانلودفیلمردخون:اینواژهدانلودفیلم
،...هربارکهیک فیلمخوبوجدیدبهشبکه
نمایشخانگیراهپیدامیکندوجوددارد.
بسته حمایتی کرونا :بنا بود چند روز
پیش در دومین مرحله کمک بال عوض
دولت به سرپرستان خانواده که حدود سه
میلیون نفر شناسایی شده اند مبلغ 200
تا  600هزار تومان واریز شود و بسیاری به
امید آن که نامشان در این لیست باشد این
واژه را جست وجو کردند.
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هشتگ داغ توئیتر از دیتاک

#کرونا :بعد از شیوع کرونا در کشورمان از  30بهمن
هشدارهای توئیتریها درخصوص کرونا با این هشتگ
ازداغترینهایتوئیتربودهاست.
#کمک_مومنانه# ،رزمایش_همدلی :پس از بیانات
رهبر انقالب اسالمی درباره همراهی و یاری مردم برای
مقابله با ویروس کرونا این دو هشتگ در فضای مجازی
داغشد.
#رائفی_پور_تنها_نیست :دو روز پیش روزنامه
فرهیختگان گزارش مفصل و بی پرده ای را منتشر کرد
که در آن به نقد فعالیت ها و سخنرانی های رائفی پور
پرداختهبودکهواکنشهایزیادیبههمراهداشتالبته
برخیازطرفدارانرائفیپورهم دردفاعازاواینهشتگ
راداغکردند.
#نفت :خبر ماجرای نفت و منفی شدن قیمت آن باعث
شوخی ها و تحلیل های زیادی درباره آن با این هشتگ
درتوئیترشدهاست.
#سپاه و #ماهواره_نور :بعد از پرتاب موفقیت آمیز
ماهواره نور توسط نیروی هوا فضای سپاه پاسداران
انقالباسالمیباماهوارهسبکقاصدبسیاریازکاربران
با استفاده از این هشتگ ضمن تبریک به سپاه از این
موفقیتابرازشادیکردند.
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