
Corona virus

وما انعکاس درستی از افکار عمومی  نتایج پایش پلتفرم های بیگانه، لز
جامعه نیست.

نسخه 
موبایل

وردین 1399 جمعه 22 فر
شماره ی چهل و هفتم





آنچه در این بولتن خواهید خواند:
احواالت مردم در قرنطینه

ونا شوخی با کر
ونا آمارهای مربوط به کر
ونا خط مقدم مبارزه با کر

ونا در آمریکا و دیگر کشورها کر
رکود جهانی اقتصاد

ونا به عده ای از مردم کمک نقدی کر
نقد عملکرد دولت

ونا و سلبریتی ها کر
ونا مذهب و کر

ونا بر آن درباره ارتباط چین با ایران و تاثیر کر
ونا و تاثیر آن برمیادین ورزشی کر

کمک های مردمی برای اقشار کم درآمد
ونا وش های پیشگیری و درمان کر ر

وع به کار اصناف مختلف شر



فهرست
تحلیل اینستاگرام

6 تعداد کل پست ها   
6 وند انتشار محتوا    نمودار ر
6 سرعت ورود اطالعات   
7 ابر هشتگ   
7 ابر کلمات   
8 کانال های پر نفوذ   

8 بر اساس تعداد فالو شده ها   
8 بر اساس تعداد پست ها   

9 بیست پست برتر   
تحلیل توییتر

20 تعداد کل پست ها   
20 وند انتشار محتوا    نمودار ر
20 سرعت ورود اطالعات   
21 ابر هشتگ   
21 ابر کلمات   
22 کانال های پر نفوذ   

22 بر اساس تعداد بازنشر   
22 بر اساس تعداد پست های اورجینال   
23 بر اساس تعداد کل پست ها   

24 بیست پست برتر   
تحلیل تلگرام

34 تعداد کل پست ها   
34 وند انتشار محتوا    نمودار ر
34 سرعت ورود اطالعات   
35 ابر هشتگ   
35 ابر کلمات   
36 کانال های پر نفوذ   

36 بر اساس بازدید   
36 بر اساس تعداد اعضا   
37 بر اساس تعداد پست   

38 بیست پست برتر   
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47.6 K
تعداد کل پست ها

وند انتشار محتوا نمودار ر

سرعت ورود اطالعات
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ابر هشتگ

ابر کلمات
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کانال های پر نفوذ

بر اساس تعداد فالو شده ها

بر اساس تعداد پست ها

1.8 میلیون
رادیو فردا

2.3 میلیون
ورزش سه

2.3 میلیون
کلیپ بست

2.4 میلیون 
ایران اینترنشنال

6
فروشگاه الزهرا سالم اهلل علیها

6
فال

8
دنیای ماشین

8
شورناکو برند



9 جمعه 22 /1399/1 - شماره 46

 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

گلممد - کانال طنز - 690 هزار فالوور 1

جینگول آرت - 287 هزار فالوور 2

فرضین

https://www.instagram.com/p/B-xfJQQApAI/
https://www.instagram.com/p/B-xagDqlntw/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

ورزش سه - 2.2 میلیون فالوور 3

مجله پزشکی - 1 میلیون فالوور 4

https://www.instagram.com/p/B-xeWbOhlge/
https://www.instagram.com/p/B-xnxBhl2Jf/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

شیراز فوتو - 213 هزار فالوور 5

رادیو فردا - 1.7 میلیون فالوور 6

https://www.instagram.com/p/B-xdMhGBoRw/
https://www.instagram.com/p/B-yGmWpnX1E/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

رضا شکوری - 77 هزار فالوور 7

رادیو فردا - 1.7 میلیون فالوور 8

https://www.instagram.com/p/B-zK6sDASmI/
https://www.instagram.com/p/B-xnXfAnf5r/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

کلیپ در هم - 55 هزار فالوور 9

رادیو فردا - 1.7 میلیون فالوور 10

https://www.instagram.com/p/B-xaFeBgfbl/
https://www.instagram.com/p/B-x1TLTnXrC/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

ایران اینترنشنال - 2.3 میلیون فالوور 11

ایسنا نیوز - 428 هزار فالوور 12

https://www.instagram.com/p/B-yryaoigi1/
https://www.instagram.com/p/B-xaY7knjB6/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

شهرام شب پره - خواننده - 259 هزار فالوور 13

مستر خنده - 162 هزار فالوور  14

https://www.instagram.com/p/B-xiK5sgJaO/
https://www.instagram.com/p/B-xlmz6AMRr/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - 52 هزار فالوور 15

صابر خراسانی - 133 هزار فالوور 16

https://www.instagram.com/p/B-yutL8JMx7/
https://www.instagram.com/p/B-xgKCbhVcj/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

صفحه رسمی آستان قدس رضوی - 40 هزار فالوور 17

اینستا قشم - 99 هزار فالوور 18

https://www.instagram.com/p/B-xbY5ag5lw/
https://www.instagram.com/p/B-xcjw1g6W0/
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 بیست پستی که در اینستاگرام بیشترین تعداد الیک را به 
خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

فان کده - 119 هزار فالوور 19

امیر حسین سام -17 هزار فالوور 20

https://www.instagram.com/p/B-xgUZhgKj3/
https://www.instagram.com/p/B-xxE86gOR0/
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29.9 K
تعداد کل پست ها

وند انتشار محتوا نمودار ر

سرعت ورود اطالعات
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ابر هشتگ

ابر کلمات
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کانال های پر نفوذ
بر اساس تعداد بازنشر

15
موعود

17
سعید 

22
منیژه

32
نادر معاونیان

بر اساس تعداد پست های اورجینال

5
هادی تشنه دل

5
ژن برتر

6
کرونا

42
فریدام مسنجر



23 جمعه 22 /1399/1 - شماره 46

کانال های پر نفوذ
بر اساس تعداد کل پست ها

13
ام کی تنها

14
گالریس

15
غربال

20
حسن
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

مریم جون - 9 هزار فالوور1

امید دانا - 20 هزار فالوور2

محمد مظفری

https://twitter.com/maryamgh7453/status/1248492897684484099
https://twitter.com/omid_dana/status/1248572766640635904
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

حامد اس تی ان - 1600 فالوور3

یاسین نمک چیان - 4500 فالوور4

https://twitter.com/hamedstn/status/1248361584612818944
https://twitter.com/yasinnamakchian/status/1248669975985995783
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

سجاد - 18 هزار فالوور5

رضا حقیقت نژاد - 173 هزار فالوور6

https://twitter.com/lls_k_shll/status/1248519240933613568
https://twitter.com/rezahn56/status/1248508704770666496
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

حاج حیدر - 44 هزار فالوور7

الن کرد - 12 هزار فالوور8

https://twitter.com/haj_haydar/status/1248515223792824321
https://twitter.com/alankurd1370/status/1248558151760297985
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

مریم رجوی - 31 هزار فالوور9

فامیل دور - 15 هزار فالوور10

سیامک دهقان پور - 26 هزار فالوور11

https://twitter.com/maryam_rajavi_p/status/1248656128352886784
https://twitter.com/famil2r/status/1248336288878600195
https://twitter.com/sdehghanpour/status/1248411395311333381
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

میم طالبی دارستانی - 9 هزار فالوور12

بلو جک - 13 هزار فالوور13

https://twitter.com/mtalebid1/status/1248610948236996608
https://twitter.com/bluejakk/status/1248648492035248129
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

دانیال معمار - 2500 فالوور14

حسین دلیریان - 42 هزار فالوور15

https://twitter.com/memardanial/status/1248528445312839686
https://twitter.com/hosseindalirian/status/1248660213814693891
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

شیما بابایی - 11 هزار فالوور16

آیت اهلل تناسلی - 147 هزار فالوور17

محسن میالنی - 17 هزار فالوور18

https://twitter.com/shimababaeii/status/1248582055279177734
فhttps://twitter.com/tanasoli/status/1248524480944779265
https://twitter.com/milanimohsen/status/1248364055217278977
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 بیست پستی که در توییتر فارسی بیشترین تعداد بازنشر را 
به خود اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

المیرا شریفی - 63 هزار فالوور19

ناهید قانی - 3 هزار فالوور20

https://twitter.com/elmira_sharifi/status/1248580845625061378
https://twitter.com/nahidghn/status/1248416696450174977
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26.5 K
تعداد کل پست ها

وند انتشار محتوا نمودار ر

سرعت ورود اطالعات
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ابر هشتگ

ابر کلمات
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کانال های پر نفوذ

بر اساس بازدید

بر اساس تعداد اعضا

3 میلیون
استیکر و گیف مذهبی

7 میلیون
خاص

9 میلیون
BBC

13 میلیون 
کانال خبر فوری

2 میلیون
آپارات

2 میلیون
اخبار روز ایران

2 میلیون
خبر فوری

3 میلیون
کانال آخرین خبر
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کانال های پر نفوذ

بر اساس تعداد پست

14
اوشکایا )اسکو(

15
زه ها و آنالین

19
کانال اخبار امیران

19
هری نیوز
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

نهاوند 82

1

2

https://t.me/gizmiztel/61351
https://t.me/gizmiztel/61345
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

3

https://t.me/varzesh3/105475
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

4

5

https://t.me/akhbarefori/223581
https://t.me/akhbarefori/223568
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

6

https://t.me/aparat_tv/81774
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

7

https://t.me/akhbarefori/223578
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

8

19

https://t.me/varzesh3/105483
https://t.me/akhbarefori/223576
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

10

11

https://t.me/akhbarefori/223582
https://t.me/akhbarefori/223586
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

12

13

https://t.me/akhbarefori/223585
https://t.me/akhbarefori/223563
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

14

115

https://t.me/akhbarefori/223560
https://t.me/akhbarefori/223564
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

16

17

https://t.me/majalepezeshki/8287
https://t.me/akhbarefori/223561
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

18

19

https://t.me/akhbarefori/223589
https://t.me/akhbarefori/223547
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 بیست پستی که در تلگرام بیشترین تعداد بازدید را به خود 
اختصاص داده اند. )برای دیدن اصل هر ُپست، آیکون                  را لمس کنید.(

20

https://t.me/akhbarefori/223588


در یک نگاه
این گزارش مشتمل بر پست های برتر در شبکه های 

وز  ونا در ر وس کر اجتماعی فارسی زبان  در موضوع ویر
گذشته است.

شبکه های اجتماعی مورد تحلیل عبارتند از اینستاگرام، 
توییتر و تلگرام.

دقت به این موضوع بسیار مهم است که شبکه های 
اجتماعی را نمی توان آینه بدون اعوجاجی از افکار 

و محتوای منتشر شده  عمومی جامعه دانست. از این ر
به ویژه در توییتر و تلگرام به هیچ وجه نماینده افکار 

عمومی جامعه نیست.


