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   جعلبیماریوادراردرمانیگاویو شتری!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
به نظر تنها کسی که این روزها میتونه مقابل
خونه خدا حاضر بشه نظافتچی حرمه ،واقعا
باید گفت« :تا یار که را خواهد و میلش
به که باشد»



تا یار که
را خواهد

کروان و معمای ابزگشت
هشریه مدارس
آیاشهریهایکهوالدینبرایمدارسغیرانتفاعیوسرویسمدارسپرداختکردهاند
برگشتدادهمیشود؟

2.4 M views

2.8 M views

یک اقدام عجیب!

خبر فیک فوری!

ویدئویی که یکی از همراهان امام جمعه ایرانشهر گرفته
و در فضای مجازی منتشر کرده ،حاشیههایی به همراه
داشته است .در این ویدئو امام جمعه در حال دادن پول
به کارگران روزمــزدی دیده می شود که ویروس کرونا
از کار بیکارشان کرده است .طرز کمک امام جمعه که در
خودرو نشسته و همچنین مشخص بودن چهره کارگرانی
که به آنها کمک می شود مورد انتقاد کاربران قرار گرفت.
کاربری نوشت« :مگه کمک نباید مخفیانه باشه و آبروی
مومن حفظ شه پس چی شد؟ کاش الاقل از ماشین پیاده می
شد!» کاربر دیگری نوشت« :از یه طرف بعضی از امام جمعه
ها مثل امام جمعه تبریزه که بین مردم زندگی میکنه ،امام
جمعه خرمشهر که برای کمک به مردم توی سیل آستین
باال زد و بنایی کرد ،امام جمعه آبادان که رفت برای غسل
کرونایی ها هستند و بعضی های دیگه هم »!...

مطلبی بهتازگی در فضای مجازی منتشر شده است که
نشان میدهد کانال تلگرامی «خبر فوری» اقدام به
تحریف یک خبر کرده است .این خبر برگرفته از مقالهای
در نیویورک پست بوده که عکس آن در «خبر فوری»
منتشر شده اما ترجمه دقیقی از آن نشده است .خبر
فوری با گذاشتن عکس این مقاله نوشته« :در شرایط
بحرانی کرونا در ایتالیا ،افراد مسن به حال خود رها
میشوندتابمیرند!»ایندرحالیاستکهترجمهدقیقتر،
این عبارت میشود« :چون بیماری کرونا واگیردار است،
خانوادهها نمیتوانند در لحظات آخر پیش افراد مسن
بمانند  ،این افراد در تنهایی میمیرند ».که این مشخصا
با «به حال خودشان رها میشوند» متفاوت است .کاربری
نوشت« :برای دیده شدن ،بعضی از این کانال ها چه کارها
که نمی کنن!» کاربر دیگری نوشت« :یادتون باشه همه
کانالهای تلگرامی نمی تونن منبع موثقی باشن».



ظامی کنار سیل زدگان

نیروی انت



کمکمومنانهدررزمایشهمدلی

3.4 M views

ادراردرمانی شتری!

2.1 M views

هنوز درمان های بدون پایه و اساس تجویز شده
قبلی مانند عنبرنسا و روغن بنفشه را فراموش نکرده
بودیم که بهتازگی شخصی مدعی شده درمان کرونا
را در شتر پیدا کرده است .ویدئویی در فضای مجازی
به شکل گسترده منتشر شده که شخصی مقابل
دوربین در حالی که کنار شتر ایستاده مدعی است
خوردن ادرار شتر باعث تقویت سیستم تنفسی و
ریهها می شود و کمک میکند شما کرونا نگیرید .او
میگوید این مایع را باید روزی سه بار به مدت سه
روز و ترجیحا با حرارت اولیه بخورید .او برای ادعای
خودش به یک روایت دینی و یک مقاله پژوهشی در
آمریکا هم استناد میکند .کاربری در واکنش به این
ویدئو نوشت« :تا کی قراره هر آدمی به خودش اجازه
بده درباره موضوعاتی که بلد نیست حرف بزنه و هیچ
نهادی هم متعرضشون نمیشه!»



ریزش دیوار کاخ سعدآباد ،حادثه یا سهلانگاری؟
به تازگی حدود  ۱۵متر از دیوار کاخ سعدآباد ریخته و
مدیر این مجموعه علت اصلی را خراب شدن جوی آب
اعالم کرده که برای آبیاری درختان کهن سال طراحی
شد ه است .او در این خصوص گفته« :این دیوار متعلق
به دوره پهلوی اول است و مدت زیادی از احداث آن
میگذرد و متریال استفاده شده در آن نیز آجر و کاهگل
است .از این رو هنگامی که نم میکشد استحکامش
بسیار کاهش مییابد» .کاربری در این باره نوشت« :به
جای پایش و نظارت دایمی دیوارها و سایر بناهای قدیمی،
گفتن که چون قدیمیه ،طبیعیه که ریخته! زیبا نیست؟!»
کاربر دیگری نوشت« :تا جایی که من شنیدم همیشه
پایش در کاخ سعدآباد انجام و چک لیستها تهیه میشه
اما چنین اتفاقاتی از نوع حادثه محسوب میشه و ربطی به
پایش نداره».

همیشهتوی
بحرانهاآدما
خودشونرو
بهترنشون
میدن،مردم
ماهمتوی
سختیهاهمو
تنهانمیذارن
وزندگیرو
برایهمراحت
ترمیکنن

3.1 M views

کالهبرداری کرونایی بیمارستان؟!

2.9 M views

کرونا و ادرار گاو!
انتشار ویدئویی از یک مرد هندی که ماسک زده و از روی
وانت ،مشغول پاشیدن ادرار گاو روی کوچه و خیابانها
برای ضدعفونی کردن آنهاست ،در شبکههای اجتماعی
دنیا بازنشر زیادی داشته و واکنشهایی را هم در پی
داشته است .این ویدئو با این توضیح« :پاشیدن ادرار
گاو برای مقابله با کرونا در هند» در شبکههای اجتماعی
پربازدید شده است .کاربری در این باره نوشت« :هندیها
هم اینطور در حال گندپراکنی به جای گندزدایی هستند!»
کاربر دیگری نوشت« :این جوری که این فرد داره ادرار رو
پخش میکنه ،خودش باعث شیوع بیشتر کرونا میشه!»
کاربر دیگری هم نوشت« :یکی از مهم ترین خوبی های کرونا
رو شدن دست فرقه های زیادی بود که مردم رو به جای
تعقل به خرافه پرستی سوق می دن».

شهریه ای که برگردانده نمی شود

تپرسرعت
بعضی از
جایاینترن
علمعاشقبه
روستاهای
م
کشورمون
اینترنت پر
سرعت و
فضای مجازی
ندارن ولی یه
معلم عاشق
دارن که جور
همه کمبود ها
رو می کشه تا
آینده بچه ها رو
بسازه



یکی از کاربران مدارک پزشکی شخصی را منتشر کرده که
ادعا می شود مبتال به بیماری کرونا بوده و موقع ترخیص با
اتفاق غیرمنتظرهای روبهرو شده است .بنا به نوشتههای
این کاربر ،یک بیمار  70ساله مبتال به کرونا از  4تا 23
ن در بیمارستان شهدای تجریش بستری میشود.
فروردی 
در روزی که بیمار بهبود پیدا کرده و قصد ترخیص داشته
ناگهان با صورت حساب  17میلیون و  800هزار تومانی
مواجه میشود .آنها وقتی اعتراض میکنند که بیمار
مبتال به کرونا بوده ،داروهای ضد کرونایی گرفته و باید
رایگان باشد ،مسئوالن بیمارستان برگه ترخیص را نشان
میدهندکهرویآنعلتبستریرانارساییهیپوفیزبیان
کردهاند .ظاهرا اعتراض خانواده بیمار هم نتیجه نداده و
آنها مجبور به پرداخت شدهاند .گفته میشود این تنها
مورد نبوده و چند مورد مشابه دیگر هم در این مرکز
درمانی اتفاق افتاده است.

دم بچه های
نیروهای
انتظامی
گرم که رفتن
کمکسیل
زده های
شهداد و
شروع کردن
به باز کردن
معابر و خالی
کردن آب از
خونه مردم

رعیت نواز  -کرونا وقتی آمد فقط یک ویروس ناشناخته بود که موجب بیماری مرگباری می شد و عالقه زیادی به جهانگردی
داشتوهمینعالقهباعثشدرفتهرفتهتمامجهانرابهخودمشغولکندبهطوریکهاینروزهاهمهمردمدرکرهزمینبهنوعی
باکرونادستوپنجهنرممیکنند.اینویروسدربدوورودشسبکزندگیمردمرادستخوشتغییرکرداماحاالباگذشتدوماه
ازشیوعآندرکشورمان،آثارغیرمستقیماینویروسهمبرزندگیروزمرهمردمدرحالنمایانشدناست.یکیازاولیناقداماتی
کهازطرفهمهدولتهادربرابرشیوعاینویروسوپیشگیریازبیمارشدنسرمایههایانسانیصورتگرفتتعطیلیمهدهای
کودک،مدارسودانشگاههابودکهازهمانروزهایاولشیوعویروسدرکشورمانهماتفاقافتادوبهنظرمیرسدتاپایانسال
تحصیلیهمادامهداشتهباشد.تعطیلیدوماههمدارس،سوالهایبسیاریدربارهبازپرداختشهریهوهزینههایفوقبرنامه
اجرانشدهمدارسغیردولتیرابرایهمهخانوادههاییکهفرزندشانرادرمدارسهیئتامناییوغیرانتفاعیثبتنامکردهبودند
کو
که احتماال شما هم یکی از آن ها باشید ،مطرح کرد .امروز سعی کردیم سرنوشت شهریهای را که والدین برای مهدهای کود 
مدارسغیرانتفاعییاحتیسرویسمدارسپرداختکردهاند،روشنکنیم.

شهرداری
اصفهانبرای
یهخیابون
شریعتیبا
کلیهزینه
مسیردوچرخه
درستکرده
بعدادارهبرق
وسطهمون
مسیرتیربرق
گذاشته!

اوج

هماهنگی!

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

شاید امسال یکی از خاص ترین سال های تحصیلی باشد
که دانــش آمــوزان و خانواده ها تجربه کــرده انــد .در این
سال تحصیلی از ابتدای سال تاکنون ،مدارس تعطیالت
زیــادی را تجربه کرده اند ،از آلودگی هوا و سرما بگیر تا
همین بحث کرونا که نزدیک به یک سوم زمان باقی مانده
تحصیل را تعطیل کرده است .بسیاری معتقدند امسال،
عمده بار تحصیلی دانشآموزان بر دوش خانوادهها و خود
محصالن بوده و از آن جایی که خانواده ها فرزندانشان را در
مدارس غیر انتفاعی ثبت نام می کنند تا خدمات تحصیلی
ویژه تری دریافت کنند با این حجم از تعطیالت ،خواهان
بازگشت بخشی از شهریه پرداختی بودند اما مدیرکل
مــدارس غیردولتی وزارت آمــوزش وپــرورش اعــام کرد
شهریه ثابت مدارس برگشت داده نمی شود .سعید صالح
در گفت و گویی با تسنیم اظهار کرد« :قرار نیست شهریه ای
بازگردانده شود چون کار آموزش دانشآموزان در مدارس
غیردولتی تعطیل نشده است و آموزشها از سوی معلمان
در فضای مجازی ارائه میشود».

بازگشت شهریه فوق برنامهها
در کنار شهریه ثابت ،بسیاری از مدارس در ابتدای سال
بــرای کالس های فوق برنامه که بعد از ساعت آموزشی
برگزار می شود مبالغی را از والدین دریافت کرده اند که
با توجه به تعطیلی مــدارس در بیشتر مــوارد کالس های
فوق برنامه هم تعطیل شد .در همین زمینه مجتبی زینی
وند؛ رئیس سازمان مدارس غیردولتی درباره شهریه فوق
برنامه های مدارس غیردولتی به باشگاه خبرنگاران گفته
است « :اگر مدارس تا پایان خرداد همچنان تعطیل بمانند
آن گاه کمیتهای ویژه درخصوص نحوه بازگشت شهریه فوق
برنامههای غیرآموزشی مثل هزینه اردوها به خانوادهها
(در صورتی که مدرسهای دریافت کرده باشد ) تصمیم
گیری میکند».

تکلیف هزینه سرویس مدارس چه می شود؟

حقایق شگفت انگیز جهان

از معده خجالتی و رشته کوه زیر آبی تا حیوانی با  3قلب و  9مغز
گاهی اوقات ممکن است با خود فکر کنید که همه رازهای دنیای مدرن را میدانید! عالوه بر
این امروزه میتوانید تقریبا پاسخ هر سوالی را در دنیای اینترنت بیابید .اما آیا میدانید که تا
 ۲۱سالگی بیش از  ۱۰هزارساعت از وقت تان را با گوشی همراه تان میگذرانید! پس شاید وقتش
رسیده باشد که به این موضوع پی ببرید ،جهان به این سادگی هم که فکر میکنید نیست .امروز با ما همراه
باشید تا مجموعه حقایق جالب و شگفت انگیزی را برایتان بیان کنیم که دانستن آنها خالی از لطف نیست.

این روزها یک فرد معمولی تا  ۲۱سالگی به طور
میانگین 10 ،هزار ساعت از وقتش را با گوشی
همراه خود میگذراند! همچنین حدود  5هزار
ساعت را صرف بازیهای ویدئویی میکند و حدود 250
هــزار ایمیل و پیام را نیز از طریق شبکههای اجتماعی
ارسال یا دریافت میکند! حال تصور کنید که این اعداد
برای تمام طول عمر ما چقدر خواهد بود!
اختاپوسهای غول پیکر اقیانوس آرام ۹ ،مغز۳ ،
قلب و خــون آبــی رنــگ دارنــد .آنهــا همچنین
میتوانند بافت و رنگ پوست خود را برای استتار
کردن در کسری از ثانیه تغییر دهند.
استرالیا بیش از  10هــزار ساحل دارد! اگر
تصمیم بگیرید که در هر کدام از این سواحل یک
روز را به تفریح بپردازید ۲۷ ،سال طول خواهد
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3

کشید تا تمام آنها را ببینید!
هنگامی کــه بــر اثــر خجالت ،شــرم یــا هــر چیز
دیگری ،صورت تان سرخ میشود ،معده تان نیز
به رنگ قرمز در میآید!
طوالنیترین رشته کوههای جهان در واقع زیر
آب قـــرار دارنــــد .ای ــن رشــتــه کــوههــای میان
اقیانوسی «ریدج» نامیده میشوند و  ۲۰برابر از
رشته کوههای «آند» که طوالنیترین رشته کوههای روی
خشکیها هستند ،طوالنی ترند.
در اوایل قرن نوزدهم میالدی مردم باور داشتند
کــه گوجه خــواص دارویـــی و درمــانــی شگفت
انگیزی دارد .پزشکان این محصول را به عنوان
دارو برای انواع بیماریهای گوارشی تجویز میکردند.
حتی سس کچاپ در ابتدا به عنوان یک دارو اختراع شد!

4
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در اواخــر قرن  ۱۸میالدی ،البستر به عنوان
غذای فقرا مشهور بود .حتی این غذا اغلب به
عنوان غذای زندانیان مصرف میشد .به همین
دلیل به آن «سوسک دریا» میگفتند .تنها چند دهه بعد،
البستر به عنوان یک غذای اعیانی به سفره ثروتمندان راه
یافت.
در حالی که قهوه ترک در جهان بسیار معروف
است  ،ترکیه بزرگ ترین مصرف کننده چای در
جهان است .به طور متوسط هر فرد در ترکیه در
سال بیش از  ۳کیلوگرم چای خشک مصرف میکند.
گران ترین پنیر جهان محصول صربستان است.
«پولی» پنیری است که از شیر میمون و در یک
منطقه خاص در صربستان تهیه میشود و هر
کیلوگرم آن  ۲هزار دالر قیمت دارد!
اقیانوس منجمد جنوبی ،بــه طــور متوسط
شورترین اقیانوس در میان اقیانوسهای کره
زمین است.
منبعBrightSide :
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ماجرای سرویس مــدارس که در این چند ماه با تعطیلی
مـــدارس تعطیل بــوده هــم ســوال بسیاری از مـــدارس و
خانوادههاست .همین ماجرا باعث شد تا آموزش و پرورش
اعالم کند ،با توجه به تعطیلیهای اخیر ،چگونگی این
موضوع در حــوزه کــارگــروه مــاده ۱۸کــه معاون عمرانی
استاندار در آن حضور و اختیار دارد ،با تفویض اختیار به
استانها تعیین تکلیف میشود .در کارگروه ماده  ۱۸نیز
نماینده اولیا و شهرداری عضو هستند و با توجه به اقتضائات
استانی میتوانند تیپ قرارداد با رانندگان سرویس مدارس
را اصالح کنند و بندی به آن اضافه شود که پرداخت حقوق
در اسفند منوط به ارائــه خدمات به شکل رایگان در ماه
پایانی سال تحصیلی است که براساس سیاست آموزش
وپ ــرورش تعیین می شــود .نورعلی عباسپور ،مدیرکل
انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت و
گو با تسنیم اظهار کرد« :با استناد به قــراردادی که برای
پیمانکاران سرویس مدارس در سال  ۹۳تنظیم شده ،در
صورت تعطیلی اضطراری هزینهای به رانندگان تعلق
نمیگیرد ».البته هنوز درباره چگونگی و زمان بازگشت
هزینه سرویس ها اطالع رسانی نشده است.

پای حرف مردم
درحالی که مسئوالن می گویند شهریه ثابت این مدارس
بازگشت داده نخواهد شد امــا با گشتی در شبکه های
اجتماعی و فضای مجازی به راحتی می توان درد دل های
زیادی از والدینی را دید که برای بازگشت شهریه تالش می
کنند .بسیاری از آن ها معتقدند نباید برای کالس هایی که
کیفیت آموزشی الزم را ندارند هزینه های هنگفت مدارس
غیر انتفاعی را پرداخت کنند و باید بخشی از شهریه ای
که آن ها پرداخت کرده اند ،برگردانده شود و در صورتی
که مــدارس غیر انتفاعی متضرر می شوند دولــت باید بر
اساس شغل هایی که از کرونا متضرر شده اند به آن ها یارانه
پرداخت کند .این موضوع برای سرویس های مدارس هم
مطرح است .به طور مثال مادر دانش آموزی در توئیترش
نوشت« :چرا خانواده ها باید برای کیفیتی که قرار بود در
مدارس غیرانتفاعی در زمینه تدریس وجود داشته باشد و
اکنون به طور اجتناب ناپذیری در آموزش مجازی آن کیفیت
وجود ندارد همان پول را بدهند؟ یا نباید دولت این وسط به
فکر حل مسئله و راضی کردن دو طرف باشد؟»

مدارس با هزینه هایی که باقی است
بعد از آن چه گفتیم به سراغ موسس یکی از مدارس غیر
انتفاعی مشهد رفتیم تا با او درباره بحث شهریه هایی که
حاال دیگر قرار نیست بخشی از آن به خانواده ها برگردد،
صحبت کنیم .موسس این مدرسه در همان ابتدا با اشاره
به هزینه های مدارس گفت« :بسیاری از خانواده ها گمان
می کنند که چون مدارس تعطیل شده باید به آن ها شهریه
برگردانده شــود در حالی که مــدارس هزینه هــای شان
همچنان باقی است و باید هزینه های اجاره و حقوق کادر
آموزشی را پرداخت کنند و سعی کرده اند با برگزاری کالس
های آنالین تدریس را تعطیل نکنند و به دانــش آمــوزان
آموزش دهند».
وقتی از او می پرسیم با سود حاصل از کم شدن هزینه های
جاری چه می کنید ،می گوید« :مگر چقدر از هزینه های
ما کم شده ،هزینه آب و برق و گاز مدارس بر اساس تعرفه
خاص محاسبه می شود که رقم ناچیزی است و در طول این
سه ماه به دو میلیون هم نمی رسد این در حالی است که
مدارس معموال روز در میان در اختیار معلم ها قرار می گیرد
تا بتوانند با استفاده از اینترنت و محیط مدرسه به تدریس
آنالین بپردازند ».این موسس مدرسه غیر انتفاعی در پایان
از چک های برگشتی والدینی که قسط آخرشان را پرداخت
نکرده اند هم این گونه گفت« :مدارس هم از کرونا ضربه
خورده اند همین چک های برگشتی اسفند ماه که معلوم
نیست کی نقد شوند هم از معضالت مدارس است ،مدارس
ما به والدین اطالع داده اند که نگران نباشند و تا بعد از کرونا
الزم نیست چک هایشان را پاس کنند».

با توجه به آن چه در باال آمده است به نظر می رسد هر
کدام از والدین و مسئوالن مدارس نکات قابل تاملی
دارندوبدیهیاستایندوطرفهم مانندبسیاریاز
مردمومشاغلازکرونادچارزیانوآسیبهاییشده
اند به همین دلیل این ضرورت را ایجاد می کند که
مسئوالنارشد تصمیمگیرواجراییایننکاترا هم
درتصمیمهایخودلحاظکنند.

