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2.9 M views

3.1 M views

لواسان وعروسیبهسبکسیندرال!

جانباختگانآتشزاگرس
آتشسوزیهایگستردهچندهفتهاخیرپیشازاینباعث
جان باختن البرز زارعی مقدم ،جوان کوهنورد گچسارانی
شده بود و مجروح شدن چند نفر دیگر را در پی داشت .حاال
با ادامه آتشسوزیهای زاگرس خبر رسیده که سه تن
دیگر از نیروهای داوطلب جان خودشان را تقدیم حفاظت
از طبیعت ایران کردهاند .مختار خندانی نوسود ،یاسین
کریمی و بالل امینی ،جوانان داوطلبی بودند که برای مقابله
با آتشی که دامن زاگرس را در منطقه بوزین و مرهخیل
گرفته ،جان خودشان را از دست دادند .این حوادث در
حالی رخ می دهند که هنوز هم مسئوالن سازما نهای
متولی ،با اظهارنظرهای غیرمسئوالنه و غیرفنی ،از خود
و سازمان تحت مدیریت خود سلب مسئولیت کرده و بار
سنگین مقابله با آتش را از دوش خود برداشتهاند .کاربری
نوشت« :امیدوارم خون این جوانان که برای حفظ محیط
زیست ایران جونشون رو از دست دادند با تجهیز نیروها
برای مقابله با آتش های بعدی به ثمر بشینه».

در سالهای اخیر زیاد درباره «لواسان» شنیدهایم؛ از
خانهها و ویالهای مجلل گرفته تا قبرستانی با قبرهای چند
صد میلیونی و حاال هم مجللترین تاالر عروسی ایران .در
این تاالر به جز مراسم عروسی ،داستان «سیندرال» هم
برای مهمانان با ایفای نقش توس ط عروس و داماد بازآفرینی
میشود؛ مراسم ازدواج میلیاردی در یک شهرک محافظت
شده ،به دور از چشم و دست اغیار .فضایی مدرن با طراحی
داخلی به سبک فیلم و کارتون مشهور سیندرال که زندگی
اشرافی طبقه خاصی در ایران را به تصویر میکشد .گفته
میشود در این تاالر  ۱۵۰خدمه به عنوان بازیگر برای
بازآفرینی پویانمایی سیندرال حضور دارند و هزینه هر
مهمان برای صاحب این مراسم ،حدود یک میلیون تومان
برآورد میشود .هزینه یک مراسم ازدواج در این باغ
مجلل ،به بیش از یک میلیارد تومان هم میرسد.

تصاویر پربازدید فضای مجازی
صندلیویآیپیسرمربی!

این بنده
خدا هم آدم
محجوبیه
چیزی
نمی گه ،ولی
اگه کی روش
بودحتما
قسمتیاز
لباس شون
رو به سرشون
میکشید

شگردسایتهایزیادیکهادعامیکنندبهشمامدرکتحصیلیمعتبرمیدهندچگونهاستوبرایهرمدرک
چقدرپولمیگیرند؟

تینگ مجاز از دید معاون وزیر!
پاورلیف



معاون زنان
ورزش که
میگهبهدلیل
فیزیولوژی
زن نمی
تونهبهشون
اجازه بده
پاورلیفتینگ
کار کنن ،این
سختی زنان رو
می تونه ببینه؟!

روتکلبهداشتیدرتلویزیون!
آموزشپ



2.4 M views
3.4 M views

امدادخودرویجعلیهمرسید

کرونامیتازد،مردمومسئوالنبیتوجهاند
این روزها دوباره آمار ابتال و فوتیهای کرونا در کشورمان
به طور معناداری باال رفته است .همین باعث میشود که
نیاز به رعایت نکات ایمنی در برابر ویروس بیشتر از قبل
احساس شود .گزارشی در فضای مجازی منتشر شده که
بسیاری از مردم هنگام حضور در اماکن عمومی و وسایل
نقلیه از ماسک استفاده نمیکنند .سوال این جاست که
چرا؟ البته بسیاری از مردم به این موضوع اشاره میکنند
که وسایل نقلیه به اندازه کافی نیست و ازدحام در آنها
باعث میشود حفظ فاصله اجتماعی ممکن نباشد .کاربری
نوشت« :وقتی میگیم باید فاصلهگذاری اجتماعی رعایت
بشه باید امکانات الزم رو هم فراهم کنیم تا ازدحام پیش
نیاد ».کاربر دیگری هم نوشت« :البته باعث تعجبه با
گذشت این همه روز کرونایی هنوز بعضیها کال اعتقادی
به بیماری ندارن!»

به تازگی از کالهبرداری جدیدی در شبکه های اجتماعی
رونمایی شد که بسیار قابل توجه بود .این کالهبرداری این
گونهاستکه عدهای در گوگل شماره تلفن خودرا به عنوان
شماره تلفن امداد خودروی ایران ثبت و اعتماد افرادی را
که برای پیدا کردن امداد خودرو به سراغ گوگل رفته اند ،
جلبمیکنندوبعدچندبرابرقیمتواقعیازافرادپولمی
گیرند .بسیاری از کاربران معتقدند که به جز این ماجرا در
بسیاری از مواقع این اتفاق رخ داده و برخی از این موضوع
سوء استفاده کرده اند .کاربری نوشت« :بابا ،اینا چه جوری
این روش ها رو برای کالهبرداری پیدا می کنن!» کاربر
دیگری نوشت« :خب اونایی که به گوگل اعتماد داشتن
هم بعد از دیدن این تصویر حواس شون رو جمع کنن».

جوریکهصداو
سیماتویبرنامه
هاشنشون
میدهمنحس
میکنمکرونااز
راهچونه
واردبدن
میشهچون
همهماسکاشون
رویچونه
هاشونه!

کوزیخانه 25متری!
ج





2.1 M views
2.8 M views

سروشمحبوبترازتوئیتر

دستگیریسلطانتماستلفنی
خبر عجیبی در فضای مجازی منتشر شده که فردی با تماس
برقرار کردن با خارج  2میلیارد تومان به مخابرات خسارت
زدهاست .گفتهمیشودمدتیقبل نماینده حقوقی شرکت
مخابرات با مراجعه به پلیس فتا اعالم کرده افراد ناشناس
به وسیله خطوطی اقدام به سوء استفاده از پهنای باند
بینالملل و برقراری غیرقانونی ارتباط تلفنی خارج با داخل
کردهاند.حاالمتهمباپیگیریهایپلیسفتابازداشتشده
است .این فرد با استفاده از روشهای مختلف مانند تغییر
کابلکشیهای مخابراتی سعی در پنهان کردن این عمل
مجرمانه داشته که در نهایت شیوه مجرمانه اش شناسایی
میشود .در تحقیقات اولیه مشخص شده ،متهم با استفاده
از شیوه انتقال تماس های تلفنی اینترنتی از خارج به داخل
کشور با  ۲۸خط فعال ،مکالمات تلفنی را قاچاق و از پهنای
باند بینالملل سوءاستفاده کرده است.

تصویری از وضعیت تعداد کاربران ایرانی در شبکه های
اجتماعی مختلف در فضای مجازی دست به دست شد که
بازتاب زیادی داشت .بر اساس آماری که استارت آپ
«نوینهاب»(پلتفرممدیریتشبکههایاجتماعی)منتشر
کرده،تلگراموواتساپبابیشاز 47میلیونکاربرایرانی
پرجمعیتترین پیامرسانهای مورد استفاده مردم ایران
هستند و بعد از آن ها اینستاگرام با  44میلیون کاربر
قرار دارد .نکته جالب این اینفوگرافی حضور پیامرسان
سروش با نزدیک به  3میلیون کاربر در جایگاهی باالتر از
لینکدین ،توئیتر و فیسبوک در میان کاربران ایرانی بود.
کاربرینوشت«:فکرنمیکردمکهسروشازتوئیتربیشتر
کاربر ایرانی داشته باشه ،این نشون میده اگه از سروش
حمایت بشه می تونه حرفی برای گفتن داشته باشه ».کاربر
دیگری نوشت« :رشد واتس اپ هم به نظرم به خاطر فیلتر
شدن تلگرام باشه و اال نباید این قدر عضو داشته باشه».
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شرکتهای
هواپیماییاز
پروتکلهای
ستادکرونا،
فقطسرو
نکردنغذاش
روانجاممیدن
اونمچون
براشونسود
داشته!

مدرکازسیکلات
دکرتاابیککلیک!

من هرچی
درباره خونه
 25متری فکر
می کنم می
بینم بیشتر از
اندازه
یک بشکه
نمی شه برای
حمومش جا
در نظر گرفت

رعایتفا
صلهدراتوبو
س
ها
ی
ف
رودگاه!

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

رعیتنواز-خریدوفروشمدرکتحصیلیمانندخریدوفروشمقالهوپایاننامهدرکشورماموضوعتازهاینیستوهرازچندیبا
توجهبهاتفاقاتیکهدرجامعهمیافتددرشبکههایاجتماعیموردتوجهقرارمیگیرد.یکبارجعلیبودنمدرکیکوزیرباعث
مطرحشدناینموضوعمیشودوباردیگرهمگرفتنمدرکازیکدانشگاهجعلیتوسطیکمنتخبمردم.اینروزهاهمصحبت
ازادعایلورفتناسامی 480نفرازهموطنانمانکهاقدامبه خرید مدرکجعلیازدانشگاهیدرنیویورککردهانددرشبکههای
اجتماعی با بازتاب زیادی همراه بوده است که در بین آن ها اسامی نماینده مجلس در دوره های مختلف ،استاد دانشگاه و  ...نیز به
چشممیخورد.البتهتنهاخریدمدرکدکترامطرحنیستواینروزهابایکجستوجویسادهشمامیتوانیدازمدرکسیکل
گرفتهتادکترا،بدوناینکهبهمدرسهودانشگاهبرویدراازطریقفضایمجازیتهیهکنید.امروزدربارهشگرداینسایتهاومقدار
پولیکهبرایهرمدرکمیگیرند،نوشتهایم.

بفرماییدچهمدرکیمیخواهید؟

براینوشتناینگزارشبهدنبالمراکزیبودمکهاینمدارکرا
میفروشند.شایدفکرکنیدپیداکردنمرکزیکهاینکارخالف
را انجام دهد سخت است چون در صورت عیان بودن خیلی زود
از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری می شود اما یک جست وجوی
ساده در اینترنت شما را به تعداد زیادی سایت وصل می کند که
مدعی اند مدرک معتبر با استعالم از وزارتخانه های مربوط در
اختیارشماقرارمیدهند.سایتهاییکهباکلیدواژههاییمثل:
«ما آرزوی شما را برآورده می کنیم« ،».اگر برای مهاجرت کاری
نیاز به مدرک خاص دارید»« ،با گرفتن مدرک موقعیت شغلی
خودراارتقادهید»و....کارشانراتبلیغمیکنند.برایاینکه
قیمت مدارک مختلف را به دست بیاورم با برخی ازشماره های
این سایت ها تماس گرفتم.در یکی از تماس ها خانمی گوشی
را برداشت و تا متوجه شد قصد خرید مدرک را دارم گفت فقط
در واتس اپ پیام دهید و گوشی را قطع کرد .نکته جالب ماجرا
اینجاستکههمهشمارههاییکهماباآنهابرایخریدمدرک
تماسگرفتیمازپشتتلفنحاضربهپاسخگویینبودندومارابه
واتس اپ ارجاع می دادند و برای توضیحات بیشتر هم فقط از
طریقواتساپپاسخگوبودند.

برایسیکلتادکتراچقدرپرداختکنم؟
بــرای ایــن که قیمت مــدرک های
مختلفرابهدستبیاورمباچندین
فروشنده مــدرک تماس گرفتم و
هربار خودم را در مقطع تحصیلی
خاصیبهآنهامعرفیکنمتاقیمت
ها را پیدا کنم .به هرحال شما اگر
قصد خرید مدرک های جعلی را
دارید که به اسم مدرک واقعی به
شما فروخته می شود  ،باید برای
مدرکسیکلیکمیلیونتومان،دیپلمسهمیلیونتومانوپیش
دانشگاهیپنجمیلیونتومانپرداختکنید.
قیمت مدرک دانشگاهی رنگ و بوی دیگری دارد .برای مدرک
لیسانس از دانشگاه غیر انتفاعی که شاید حتی اسمش را
هم نشنیده اید ،باید  10میلیون تومان ،پیام نور  15میلیون و
دانشگاهآزادهم 30میلیونتومانبپردازید.فوقلیسانسرشته
هایمدیریتوعلومانسانیهمخیلیراحتتروخوشقیمتتر
هستند و از شما برای مدرک دانشگاه غیر انتفاعی 15میلیون،
پیام نور  25میلیون و دانشگاه آزاد هم  45میلیون تومان می
گیرند.امابرایدکترابایدبین 20تا 50میلیونتومان براساس
نوعدانشگاهیکهانتخابمیکنیدپرداختکنید.بااینقیمت
ها یک نفر بدون هیچ تحصیالتی فقط با پرداخت حدود 60
میلیونتومانمیتواند بهدرجهدکترانایل شود.

بهپیشپرداختشماراضیاندومدرکنمیدهند!

همه فروشنده های مدرک ادعا می کنند مدارکی که می
دهند کامال قانونی هستند و برای خریدار در دانشگاه و
مدرسه مد نظر پرونده فیزیکی تشکیل می دهند و اطالعات
خریدار را در سیستم ثبت می کنند و حتی افراد می توانند با
خیال راحت از سازمان های مختلف استعالم مدرک شان
را بگیرند .همچنین برای این که خودشان را به شما ثابت
کنند می گویند الزم نیست در ابتدا تمام پول را واریز کنید
ولی مبلغی را به عنوان پیش پرداخت باید واریز کنید و بعد از
آماده شدن مدرک و استعالم آن بقیه پول را از شما می گیریم
و مدرک را برای تان ارسال می کنیم.
هرچند ممکن اســت شما هــم گــول حــرف هــای فریبنده
فروشندگان مدرک را بخورید و اقدام به خرید مدرک کنید اما
به خاطر داشته باشید گاهی ممکن است حتی رنگ مدرک را
هم نبینید و متخلف به همان پیش پرداخت شما رضایت دهد
و سودش در همان مبالغ بین  100هزار تا یک میلیون تومانی
باشد که از شما می گیرد و این احتمال را می دهد که شما پیگیر
آن نمی شوید .در بسیاری از موارد هم مدرکی به شما می دهند
که از روی مدارک یک دانشگاه جعل شده است مانند همین
اتفاقی که برای منتخب مردم تفتان در مجلس یازدهم رخ داد
و درباره آن در  13اردیبهشت امسال نوشتیم .البته به گفته
جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی در
گفتوگوبافارسدربرخیدانشگاههایغیردولتیوموسسات
غیر انتفاعی با پدید ه مدرک فروشی مواجه هستیم .برای مثال
یک مدیر سیاسی ،همزمان با مدیریت کالن کشور در دانشگاه
ثبت نام کرده و مدرک دکترا و ارشد گرفته .او بدون حضور در
کالس  ۱۴۰واحد را در دو ترم گذرانده ،یعنی از نابغه ترین ها
هم بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح
است اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.

جای خالی سامانه فارغ التحصیالن
به نظر می رسد در روزگاری که عصر رایانه هاست و با وارد کردن
کد ملی می شود به همه مشخصات و سوابق افراد دسترسی
پیدا کرد  ،جای خالی سامانه آنالینی که بتوان در لحظه مدارک
تحصیلی افراد را استعالم گرفت دیده می شود .این سامانه می
تواندکمکبسیاریبهسازمانهایمتولیونظارتیکندتادیگر
شاهدحضورافرادیکهمدرکتحصیلینامعتبریاجعلیدارند
درسمتهایمختلفنباشیم.بااینسامانهدیگرشاهدماجرای
علیکردان،سیناکمالخانیو...کهپیامدهایسنگینی همچون
خدشهبهاعتمادعمومیرادرپیداشتنخواهیمبودودیگرکسی
بدونداشتنمدرکخودرادکترو....معرفینمیکند.ازطرف
دیگربازارتهمتهاوادعاهایداخلفضایمجازیکهبهمدرک
تحصیلیبرخیایرادواردمیکنندبستهخواهدشد.

