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تصاویر پربازدید فضای مجازی

جنجاللبادهصورتیوفاتحهخوانیمجازیدقیقهای 20هزارتومان!




2.8 M views

2.4 M views

برآورده کردن آرزوهای دم مرگ!

فاتحه خوانی مجازی دقیقه ای  20هزار تومان!

تصاویری از کار زیبای یک زوج مسن هلندی در
فضای مجازی منتشر شده که در عین تلخ بودن بسیار
دوست داشتنی است و مورد توجه کاربران قرار
گرفته است .آقای ولدبوئر پیراپزشک هلندی که
 60سال دارد ،به اتفاق همسر  61سالهاش اقدام
به برآورده کردن آرزوهای بیماران دم مرگ میکند.
آنها بیماری را که آخرین روزهــای زندگیاش را
سپری میکند  ،سوار آمبوالنس میکنند و به جایی که
دوستداردمیبرند.مثالرساندنبیماربهیکمزرعه
گل ،رساندن او کنار قایق مورد عالقه اش و بردن او
کنار اسبی که دوستش دارد از جمله کارهایی است
که آنها انجام میدهند .این زوج خوشفکر با همین
روش تا کنون 14هزار بیمار دم مرگ را به آرزویشان
رساندهاند .کاربری نوشت« :خوشحال کردن آدمها
خیلی کار سختی نیست .کافیه همت داشته باشیم و
حواسمون به آدمها باشه».

«کرونا فاتحه خوانان را هم به فکر فاتحه خوانی
مجازی انداخت ».گزارشی دربــاره فاتحه خوانی
مجازی بازخورد زیادی در فضای مجازی داشت .در
این گزارش آمده است که فاتحه خوان ها کم کم
دارند به تبلت و فناوری های تماس تصویری مجهز
می شوند؛ ظاهرا درآمدش هم کم نیست زیرا برای
هر  5تا  ۱۰دقیقه قرآن و فاتحه خوانی بین ۱۰۰
تا  ۲۵۰هزار تومان به کارتشان واریز می شود.
موضوعی که البته متولیان سازمان بهشت زهرا
(س) تهران و برخی از آرامستان ها را به تکاپو و راه
اندازی سامانه های مجازی زیارت اهل قبور انداخته
است .کاربری نوشت« :فکر نکنم این قدر درآمد
داشته باشه .من میرم کار بنایی می کنم ساعتی 15
هزار تومان؛ یعنی یک دقیقه از یک روز من بیشتر!»
کاربری هم نوشت« :کرونا داره نوع زندگی مون رو
هم عوض می کنه!»





3.4 M views
2.1 M views

بی خیال از کرونا در پل خواجو!
فیلمی از بی تفاوتی عجیب مــردم به کرونا و
رعایت نکردن فاصلهگذاری اجتماعی درپل
خواجوی اصفهان در روز شنبه  ۶اردیبهشت
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
واکنش های زیادی به همراه داشت .در تصویری
که از این فیلم گرفته شده انبوه جمعیت بدون
رعایت فاصله اجتماعی قابل مشاهده است.
کاربری نوشت« :من موندم از یه طرف میگن
فاصله اجتماعی رو حفظ کنید از یه طرف میان
پارک ها و بوستان ها رو باز میکنن ».کاربر دیگری
نوشت« :مثل این که بعضی مسئوالن فکر میکنن
کرونا فقط توی اماکن مذهبی خطرناکه چون همه
جا باز شد غیر از مساجد و حرم ها!» کاربری هم
نوشت« :خطرناک بودن کرونا رو افرادی بیشتر
درک می کنن که خودشون یا یکی از عزیزانشون
بهش مبتال شدن و آرزو میکنن کاش برمی گشتن
به قبل از کرونا و تا عادی شدن شرایط رعایت
می کردن».

جنجال لباده صورتی!
از دو روز قبل پوشش یک روحانی مجری تلویزیون در
فضای مجازی حسابی بحثبرانگیز شده است .محمد
برماییمجریویژهبرنامهرمضانیشبکهاولاستکه
انتشار عکسی از او در حالی که لباده صورتی پوشیده
باعث واکنشهای مختلف کاربران شده است .حاال
تهیه کننده این ویژه برنامه به این موضوع واکنش
نشان داده و با انتشار عکس حقیقی مربوط به این
مجرینوشتهاست«:لطفاواقعیتراپشتفیلترهای
نرم افزاری پنهان نکنید» .اشاره این تهیه کننده به
رنگ لباس است که در حقیقت قهوهای رنگ بوده و با
استفاده از فیلترهای نرم افزارهای عکس به صورتی
تغییر دادهاند .کاربری نوشت« :این نشون میده
که چقدر اطالعات فضای مجازی میتونه غیرواقعی
و دروغ باشه .خوبه که قبل از محکوم کردن یا نظر
دادن درباره چیزی یه تحقیق بکنیم و از صحتش
مطمئنشیم».

این میوه
فروش با حال
قمی توی
ماه مبارک
رمضان
یخوردن
سبز 
ها رو رایگان
میده تا همه
سفره هاشون
سبزی داشته
باشه

ماه رمضان؛ماه مهربان 
یها...

بنیانگذارمایکروسافتفردی استکهمیلیاردهادالربرایواکسیناسیون
هزینهمیکندیابهدنبالکاهشهدفمندجمعیتجهاناست

2.9 M views
3.1 M views

دریاچه ای در کویر
بارش های کم سابقه در روزهای اخیر دریاچه زیبایی
را در کویر «دق سرخ» اصفهان به وجود آورده که
بسیار زیبا و دیدنی است و ویدئوهای زیادی از این
دریاچه در دل کویر در شبکه های اجتماعی دست
به دست می شود .در این ویدئوها می بینیم که
اتفاق نادری در  20کیلومتری شهر زواره اصفهان
رخ داده که باعث شده کویر بی جان ،جانی دوباره
به خود بگیرد .کاربران به این پدیده زیبا که حاصل
بارندگی های اخیر است ،واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :االن یه عده از مسئوالن میان میگن
کار ما بود که این دریاچه درست شد مثل همونا
که پر آب شدن دریاچه ارومیه رو می نویسن پای
خودشون ».کاربر دیگری نوشت« :چقدر دیدن این
مناظر بکر و دست نخورده که دست طبیعت باعث
ایجاد اونا میشه حال آدم رو جا میاره».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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تست ترسناک کرونا
«وای تصورش هم وحشتناکه» .ویدئویی در فضای
مجازیمنتشرشدکهنحوهتستکروناگرفتنرانشان
می دهد .در این نوع تست کادر درمانی میله باریکی
را داخل بینی فرد مشکوک به کرونا قرار می دهند و
تا انتها فرو می برند تا بشود نمونهای برای تشخیص
کروناتهیهکرد.انتشارتصاویراینعملیاتپزشکیکه
چندشآور و ترسناک است باعث شده بعضی کاربران
به این اشاره کنند که برای این که کارمان به اینجا
نرسد ،بهتر است با حواس جمعتری مسائل بهداشتی
رارعایتکنیم.کاربرینوشت«:بهنظرمهمهمونباید
این تصویر رو تماشا کنیم تا بدونیم برای نرسیدن
به این وضعیت باید تا میتونیم رعایت کنیم و خونه
بمونیم» .کاربر دیگری هم نوشت« :البته فکر کنم
روشهای دیگهای هم برای تشخیص باشه ولی این
روش واقعا ترسناکه» .کاربری هم نوشت« :حاال بازم
دوست دارید برید تست کرونا بدید؟»

چینی ها برای
این که فاصله
اجتماعی
توی مدارس
رعایت
بشه کاله
مخصوص
شآموزان
دان 
بافاصله
گذاری یک
متری درست
کردن

عایت فاصله اجتماعی
کاله چینی برای ر

سینماماشینی

کرونا کاری
کرد که مثل
خارجی ها
توی ماشین
بشینیمو
در حالی
که توی
سینماییم
فیلمببینیم
از جمعه هم
اینسینما
راه میفته
ذاریفقط

فاصلهگ

مالزمینه!





برایچیاین
قدرمیگینچرا
فراهانیکه
عضوشورای
شهرتهرانهدو
تاماسکزده،
مگهشورای
شهرمسئول
تنظیمماسکه،
خودشآشنا
داشتهخریده

بیل گیتس؛ نیکوکار بزرگ
یا شوالیه سیاه؟

گیتسوبنیادخیریهاش

در همین ابتدا شاید بد نباشد مــروری داشته باشیم بر یکی از
گفت و گوهای بیل گیتس در سال  2003با «بیل مویرز» خبرنگار
شبکه  .PBSبیل در این مصاحبه تصدیق کرد که پدرش رئیس
بنیاد «پدر و مادری برنامه ریزی شده» بوده است و این موسسه بنا
بر این مفهوم تاسیس شده که بیشتر انسانها «تولیدمثل کنندگان
بی فکر» هستند و «آد م هایی که مثل علف هرز هستند» باید از
ریشه کنده شوند .طی این مصاحبه گیتس همچنین تصدیق کرد
سالهاست که خانواده او در زمینه مسائل مربوط به باروری به طور
بسیار گسترده فعالیت میکنند و به عقیده خودش نیز اشاره کرد
و گفت که از طرفداران «توماس رابرت مالتوس» بوده که عقیده
داشته جمعیت جهان باید با استفاده از روشهای محدودکننده
زاد و ولد کنترل شود .بعدها و در سال  2000خود گیتس به همراه
همسرش ملیندا خیریه ای را تاسیس کردند .از اهداف اصلی این
بنیاد می توان به تالش برای افزایش مراقبتهای بهداشتی و
کاهش شدید فقر در جهان اشاره کرد .به همین منظور این بنیاد
هر سال به واکسیناسیون و پیشگیری از بیماریهای مهلک مانند
ایدز ،ماالریا و سل می پردازد اما این برنامه انتقاداتی را به همراه
داشته است.

گیتسوکاهشجمعیتجهان
این عکس
نشون میده
که فاصله
گذاری فقط
توی نونوایی
ها و صف وام
یک میلیونی
رعایت میشه
و روی هوا
کارایی
نداره!

شورای
شهر ِید
وماسکه!

بــرای دیــدن ویدئوی مطالبی
که در این صفحه میخوانید و
در فضای مجازی فراگیر شده
است کیوآر کد مقابل را اسکن
کنید.

رعیتنواز-شایدازهمانروزیکهجابزعصبانی،گیتسرامتهمبهسوءاستفادهازمکینتاش
کرده بود ،دیدگاه شوالیه سیاه بودن او درباره گیتس به وجود آمد و این روزها این نگاه های دو
قطبی بهاوجخودرسیدهاست.عدهای بنیانگذارمایکروسافترا نیکوکاریمیدانندکهتمام
هموغمشبرطرفکردنمشکالتمردماستوعدهایهماوراکهاینروزهانقشمحوریوکلیدی
درتولیدواکسنکرونادارد ،شوالیهایسیاهمیدانندکهدرقالبکمکهایخیرانهبهدنبالمنافع
اقتصادی و اهداف شوم و سیاسی است .همین اظهار نظرها حاال او را به یکی از اصلیترین اهداف
شایعاتدرجهانتبدیلکردهاست.همیناظهارنظرهابیلگیتسرامجبورکرددربرنامه«فرید
ذکریا» در شبکه سی ان ان حاضر شود و به آن ها واکنش نشان دهد .در ادامه نگاهی به شایعات
دربارهاینمردثروتمندوپاسخهایموجودبهبرخیازآنها انداختهایم.

پایگاهتحلیلی«نچرالنیوز»درمقالهایبهقلم«اتانای.هاف»باعنوان«
بیلگیتسواصالحنژادانسانیوچگونگیتالشیکیازثروتمندترین
مــردان جهان برای تسلط بر کشاورزی جهان» مینویسد« :وقتی
فاششدکه«بنیادبیلوملینداگیتس»،موسسهخیریهتاسیسشده
توسطبیلگیتس،بنیانگذارشرکتمایکروسافت،درسال،2010
 500هزارسهمدرشرکتآمریکایی«مونسانتو»بهارزشبیشاز23
میلیون دالر را خریداری کرده است ،کامال روشن شد این موسسه به
ظاهرخیریهوبشردوستانهدرپینیلبهاهدافیغیرازریشهکنکردن
بیماریهاوتامینغذابرایمردمفقیردنیاست».

گیتسوبذرهاییبرایکنترلجمعیت
بنیاد گیتس سال هاست برای تغییر سیستم کشاورزی در آسیا و
آفریقاواستفادهآنهاازدانههایاصالحشدهژنتیکیبهطورگسترده
ای سرمایه گــذاری کرده است .جام نیوز در گزارشی مدعی شده
رویکردی که گیتس در موسسهاش در پیش گرفته ،این است که با
استفادهازواکسنهاوارگانیسمهاییجمعیتجهانراکاهشدهد.
« »Newscientistدر گزارشی می نویسد« :بنیاد گیتس در سال
 2006دکتر «رابــرت هــورش» را استخدام کرد که سم علف کش
موسوم به راندآپ را تولید کرده است .تحقیقات نشان داده اند که
«راندآپ» میزانتولدنوزادانناقصالخلقهرادرروستاهاییکهازاین
علفکشدرزمینهایکشاورزیآنهااستفادهشده،بسیارباالبرده
است ».همچنین در گزارشی که توسط « »La Via Campesinaدر
سال  2010منتشر شد ادعا شده است که بنیاد گیتس ،حدود 80
درصدازسرمایهگذاریهایخودرابهبخشبیوتکنولوژیاختصاص
دادهاست.

گیتسوواکسنهایناکارآمد!
برنامه واکسیناسیون بیل و ملیندا گیتس در سالهای اخیر نیزبا
انتقاداتی همراه بوده است .روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت :در
سخنرانیگیتسدرسال 2010جملهایاستکهمیگوید«:اگرکار
خود را به خوبی در واکسیناسیون کودکان انجام بدهیم ،ما جمعیت

جهانی را  10تا 15درصد کاهش میدهیم ».سوال این است چرا
کاهشجمعیتجهانی؟بنابراینگزارشدرکنیااستفادهازآنتیژن
 HCGدر واکسن علیه تتانوس موجب عقیم شدن زنان شد و برنامه
واکسنکودکاندرهندنیزنهتنهابهریشهکنیفلجاطفالکمکنکرد
کهبهفلجاطفالبسیاریازکودکانمنجرشد.نکتهمهمایناستکه
اینبرنامههایواکسیناسیونگیتسموردتاییدسازمانملل،یونیسف
وسازمانبهداشتجهانیاست.

گیتس و ایونت201
حاال پای گیتس به کرونا نیز کشیده شده است  .اواخر دی ماه سال
گذشته اجالس سران داووس برگزار شد .در این اجالس که  حدود
دوماهقبلازشیوعکرونادرچینبرگزارشد ،بنیادبیلوملینداگیتس
با همکاری دانشگاه چانزهاپکینز که زیر مجموعه این بنیاد است،
پاندمی احتمالی پیش رو را برگزار کردند .به گزارش  خبرگزاری
دانشجو ،ایــن مانور که به ایونت  201معروف اســت یک برنامه
تمرینی بود که عامل فرضی در آن یک ویروس از خانواد ه کرونا با نام
 CoronaNovelشبیهسازیمیشود.دراینشبیهسازیکهبهمنظور
حفظ جهان رخ داد مشخص شد حدود  ۶۵میلیون نفر جانشان را از
دست خواهند داد .این گزارش می افزاید « :سناریوی بازی جنگ
بیولوژیک «رخداد  »۲۰۱بدین صورت است که یک کرونا ویروس
جدید که از خوک به انسان منتقل شده در جهان شیوع مییابد .این
انتقالکهبارسیدنبهاولینانسان،درزنجیر هانسانیفراگیرمیشود،
تبدیلبهیکپاندمیمیشود.اینبیماریازیکمزرعهپرورشخوک
دربرزیلشروعشدهودرابتدابهآرامیوکام ً
الساکتاستامادرادامه
بهسرعت منتشر میشود .مبتنی بر سناریوی رخداد  ،۲۰۱اولین
خروج ویروس از برزیل توسط خطوط هوایی بوده و به کشور پرتغال
انتقال مییابد و در ادامه به ایاالت متحده ،چین و پس از آن به دیگر
کشورهاسرایتمیکند».

گیتسوشایعاتدیگر
بهجزآنچهگفتیمدرفضایاینترنتشایعاتدیگریدرحالچرخش
است .به طور مثال گفته میشود که نهاد گیتس تأمین مالی تهیه
واکسنکرونارابهعهدهگرفتهاست،البتهبههمراهثبتحقانحصاری
آن یا بچههای گیتس واکسینه نشدهاند اما دویچه وله این شایعات
را بی پایه و اساس خواند و درباره شایعه بچههای گیتس واکسینه
نشدهاند نوشت« :واقعیت این است که گفته میشود پزشک پیشین
گیتس در دهه 90میالدی در یک همایش در سیاتل چنین چیزی را
تعریفکردهاستامانهجایینامیازاینپزشکبردهمیشودونهبیان
میشوددرکدامگردهماییچنینسخنیگفتهشدهاست.مشخص
نیستچهکسیاینشایع هرابراینخستینبارپخشکردهاست».

آماری از گردش شایعات
آن چه در باال خواندید روایت هایی بود از اظهارنظرهایی درباره بیل
گیتس که نمی توان مشخص کرد کدام یک از آن ها صحیح است
اما طبق گزارشهای به دست آمــده ،نزدیک به  20هزار پست در
صفحاتفیسبوکبهشایعاتاینچنینیاختصاصدارند.اینپستها
توانستهاند بیش از یک میلیون نظر را به خود اختصاص دهند و ذهن
افرادزیادیرابهخوددرگیرکنند.همچنینویدئوهایمنتشرشدهدر
همینبارهدریوتیوبتابهحالبیشازپنجمیلیوندفعهدیدهشدهاند.
به نظر می رسد حاال دیگر چهره آن فرد نیکوکار که پشت پروژه های
انساندوستانهقرارداردباعالمتسوالهاییدربرخی اذهان مواجه
شدهاستالبتهآینده حقیقترامشخصخواهدکرد.

