رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ری ﺗﻮﺖ دﻧﯿﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۷
ﯾﻮﺳﺎﮐﻮ ﻣﺎﺋﺰاوا ﻣﯿﻠﯿﺎردر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ژاﭘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی @YouSuck2020در ﺗﻮﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد
رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ری ﺗﻮﺖ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﻢ
ژاﻧﻮﯾﻪ ﻣﺎﺋﺰاوا ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ ﺗﻮﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﯿﺎن ۱۰۰
ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺶ را رﯾﺘﻮﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۹۲۳۸۰۰دﻻر اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﻣﺎﺋﺰاوا را رﯾﺘﻮﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻤﺸﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ او ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰ﻫﺰار دﻻر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

)ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(

در روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۷دی ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد رﯾﺘﻮﺖ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از روی اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ او رﮐﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ری ﺗﻮﺖ دﻧﯿﺎ را ﺷﮑﺴﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺰﻣﻮدو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده از
زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺗﻮﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ژاﭘﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادﺷﺎن از  ۵۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در روز ﺟﻤﻌﻪ ) ۱۴دی ﻣﺎه( ﺑﻪ  ۵.۴۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎ روز ۱۷

دی ﻣﺎه رﺳﯿﺪ.
ﺷﻤﺎر دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻇﺮف ﺳﻪ روز  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
رﮐﻮرد ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﯾﺘﻮﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺗﺮ وﯾﻠﮑﺮﺳﻮن ﺗﻌﻠﻖ دارد
ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﺎﮔﺖ ﻣﺮغ راﯾﮕﺎن از  KFCﺑﮕﯿﺮد .درﺧﻮاﺳﺖ او از اﯾﻦ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد زﻧﺠﯿﺮه ای
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی  ۳.۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر رﯾﺘﻮﺖ ﺷﺪ .اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ
از ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻮﺣﯿﺪ ارﺳﻄﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﺷﺘﺮاک ﯾﮑﺴﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﻣﺒﯿﻦ ﻧﺖ را ﺑﺎ رﯾﺘﻮﺖ ﮐﺮدن
ﭘﯿﺎم ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺎﺋﺰاوا ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺟﻮاﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺗﻮﺘﺮی ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﺎﺋﺰاوا اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ
اﺳﺘﺎرﺷﯿﭗ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

