ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﮔﻮﮔﻞ ﻃﯽ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۴۰۰ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺠﺘﺒﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻣﺎﺟﺮای ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺒﺮی
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل در اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 1400ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﮔﻮﮔﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺳﻮژهﻫﺎی داغ روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﻮﮔﻞﺗﺮﻧﺪ ،در ﺑﺎزهﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ

را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﺮﺗﮑﺮار و داغ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺷﺪه در ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ورزﺷﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ
وﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ﺟﺰو ﭘﺮاﺳﺘﻘﺒﺎلﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ دارﯾﻢ:
ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ :ﻗﺘﻞ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺪر و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻣﺎدرش،
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﺪر ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ و اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺷﻮﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪه او درﺑﺎره ﻗﺘﻞ داﻣﺎد و
دﺧﺘﺮش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﻢ ﺑﺎﺑﮏ ﺧﺮﻣﺪﯾﻦ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
اﺧﺒﺎر درﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻓﺠﯿﻊ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺮﯾﮏ روز ﻣﻌﻠﻢ :ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن  12اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮﻧﺪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﮔﻮﮔﻞ
ﻫﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺷﺪن ﮐﻼسﻫﺎی درس ،ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺠﺎزی ﺷﺪن ﺗﺒﺮﯾﮏ
روز ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻇﺮﯾﻒ :ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺳﺮ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ در ﻣﯽآورد .ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻨﺠﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی آن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻦ آن ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ :از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت روز آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه اﺳﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻃﯽ روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺧﺒﺎری درﺑﺎره زﻣﺎن آن در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
و ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮﻧﺪ

اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ :ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .از اﻧﺘﻬﺎی
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎزیﻫﺎی ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  4ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺮده ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﻃﻼع از زﻣﺎن و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزیﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺟﺪول ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺻﻌﻮد ﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در ﮔﻮﮔﻞ ﺳﺮچ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ را در ﻓﻀﺎی وب
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم او ﺑﺎ ﺑﺎزی در ﺳﺮﯾﺎل »ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ« ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی
ﻧﺎﻣﺰدی و ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﺳﺘﺎره ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻋﮑﺲ ،ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﻗﺪ و وزن وی ﺑﺎﺷﻨﺪ!
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ واﮐﺴﻦ آن در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ و ﺗﻼش
ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺟﻬﺖ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم واﮐﺴﻦ از ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎزهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻫﻤﯿﻦ روی ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺷﺐ ﻗﺪر :اﯾﻦ ﺷﺐ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺐ اول آن
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎره اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺷﺐ ،ﻧﻮﺣﻪ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﻋﮑﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و ﻣﺘﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ در ﮔﻮﮔﻞ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻗﯿﻤﺖ دوج ﮐﻮﯾﻦ :ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .دوج ﮐﻮﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از رﻣﺰارزﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺼﯿﺐ
ﻫﻮدﻟﺮﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮد.

روز ﭘﺴﺮ ﻣﺒﺎرک :ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮی از روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ
ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎمﮔﺬاری  16ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ و ﻋﮑﺲ ﺗﺒﺮﯾﮏ در ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ روز ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﺮ ﺷﺎدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮان در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزی اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ
ﻧﻮه ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن :دورهﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ آﻣﻮزش در ﻣﺪارس
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎدر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪارس
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،زﻣﺎن
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ltmsﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اذان ﺻﺒﺢ ،ﻓﯿﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ ،وام ازدواج ،ﻃﻼ ،دﻻر و ﺑﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺟﺰو
ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺴﯿﺎر آنﻫﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

