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افخمیهمچنانبدونماسکواولینکشتهسیاستشارژریاپل!


قدیمیترینتوپفوتبالجهان



3.4 M views

3.9 M views

همنوعدوستیدرروزهایسخت«سیسخت»
ویدئویی از مردم زلزله زده «سی سخت» منتشر شد که
نشان می داد مردم با این که خود در تنگنا و مشکالت بعد
از زلزله به سر می برند اما همچنان همنوع دوستی شان
باعث شده صحنه بدیعی شکل بگیرد .در این ویدئو
می بینیم که برای فردی که به دلیل زلزله،خانه اش آسیب
زیادی دیده غذا می برند ولی او می گوید ما خوردیم ،ببرید
به دیگران بدهید .کاربران زیادی به این ویدئو واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :چقدر این آدم با این کارش
نشون داد که روزی دست خداست و به جای این که غذا
رو برای وعده بعدش بگیره در خواست می کنه غذا رو
ببرن بدن به یک خانواده دیگه ».کاربر دیگری نوشت:
«اگه همه مردم مثل این خانواده فکر می کردن ما هیچ
وقت توی کشورمون کمبود چیزی رو حس نمی کردیم و
مشکلینداشتیم».



تصاویر پربازدید فضای مجازی

اسکاتلندیها
باپیداکردن
یهتوپازسال
 1490ادعا
میکنندکه
قديمیترين
توپفوتبال
متعلقبه
اوناست

بازارشیادیبههمینجاختمنمیشودو....

شاید شما هم دوست داشته باشید بدانید که یک
دانشمند که 20سال در لیست ترور رژیم صهیونیستی
بــوده و  40سال از عمرش را به تحقیق و تدریس
گذرانده چقدر حقوق و دستمزد می گیرد .برنامه
پایش بر اساس آخرین فیش حقوقی شهید فخری زاده
آخرین دریافتی این دانشمند را اعالم کرد که بازتاب
زیادی داشت .مجری برنامه پایش با نشان دادن فیش
حقوقی آبان ماه شهید فخری زاده گفت که مجموع حقوق
شهید  11میلیون و  425هزار وخرده ای بوده که بعد
از کسورات قانونی مبلغی که در اختیار شهید قرار
می گرفته کمتر از  9میلیون و 500هزار تومان بوده
است .کاربران به این میزان دریافتی شهید فخری زاده
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :چرا باید خیلی از
مدیران چندین برابر یک دانشمند حقوق بگیرن و تهش
هم طلبکار مردم باشن».

2.8 M views

هنوز حواشی صحبت های افخمی در جشنواره فیلم فجر
ادامه دارد که تصاویری از پشت صحنه سریال جدید
بهروز افخمی به نام «رعد و برق» منتشر شد که در آن
می بینیم در هیچ کدام از عکس ها ،عوامل پشت صحنه از
ماسک استفاده نمیکنند.افخمی در حاشیه جشنواره فجر
به خبرنگار آخرین خبر گفته بود« :تعطیل کردن سینماها
و مدارس و تحمیل کردن ماسک به مردم کار غلطی بوده
است.برنامهجهانیوحشتکهاحتماالبااهدافسیاسیدر
آمریکا و انگلیس طراحی شده در ایران طوری اجرا شد که
به اصطالح ما کاسه داغ تر از آش شدیم ».کاربری نوشت:
«بهنظرمبایدوزارتبهداشتبرنجلویتولیداینسریال
رو بگیرن تا چهار تا بازیگر دیگه رو از دست ندادیم ».کاربر
دیگری نوشت« :حاال خود افخمی اعتقاد به ماسک نداره
چرا بقیه ماسک ندارن؟!»



رئیسدانشگاهجندیشاپورازکشف 1.5میلیونبرگهجعلیتستمنفیکرونادرمرزخبرداده امااین

رونماییازآخرینفیشحقوقیشهیدفخریزاده

اسب در
خانه مادر بزرگ!
اینوتادیدمیاد
روپشتیهای
قالبدوزیشده
مامانبزرگمافتادم
کهنهتنهاروپشتیکه
رویمیزوتلویزیونهم
انداختهمیشد!



افخمیهمچنانبدونماسک!

شیادها در میانه
توفان کروان!

ساسوزن
را

تخفیفب

2.4 M views

سیاستشارژریآیفونکشتهداد!
همان طور که می دانید آیفون  12در حالی عرضه
شد که شارژر گوشی از بسته بندی ها حذف شد اما
هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که این سیاست
حذف شــارژر منجر به قتل شــود .روز گذشته خبر
قتل یک مرد  78ساله به دست همسرش در فضای
مجازی خبرساز شد .ماجرا از این قرار بوده که یک
زن  65ساله انگلیسی با شوهرش به دلیل اختالف
بر سر اولویت استفاده از تنها شارژر آی پد در خانه
 ۱۰۰میلیاردی شان ،درگیر می شود و با یک چاقوی
آشپزخانه او را به قتل می رساند .کاربری نوشت« :آی
اپل ببین کاراتو! حاال برو شارژرهاتو حذف کن ».کاربر
دیگری نوشت« :فکر کنم مدیران اپل از خودروسازی
ما یاد گرفتن و وقتی دیدن زه کنار در پراید یکی
از آپشن های ماشین به حساب میاد اونا هم شارژر
گوشی رو به عنوان آپشن در نظر گرفتن».

یهرستوران
برایاینکهبه
شمایادآوری
کنهکهچقدر
چاقهستین
طرحی
گذاشتهکه
شماباردشدن
ازهرقسمت
میتونی
تخفیفبگیری

مریخدرماهیتابه!

این اولین
عکس
دریافتی
از کاوشگر
جدید ناسا
از آسمان
مریخنیست
بلکهعکس
زیرماهیتابه
خونه مونه
کهحسابی
فضاییه!



2.1 M views

ماهانه هزارپرایدقربانیقفل!
صحبت های استاندار تهران در خصوص سرقت پراید در
پایتخت بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .استاندار
تهران گفته« :ماهانه  ۱۰۰۰پراید در تهران به علت
بی کیفیت بودن قفل به سرقت می رود ».او دلیل این
بی کیفیتی را هم این گونه توضیح می دهد« :اگر نگاهی به
محصوالت خودرویی تولید داخل داشته باشیم میبینیم
که چون زمینه رقابت وجود ندارد در نتیجه هیچ بهبود
کیفیتی را در زمینه تولید خــودرو در سا لهای اخیر
نداریم ».کاربری نوشت« :خودروسازها که این همه
موافق گرون شدن خودرو هستن چرا موافق باالبردن
کیفیت نیستن و سال هاست با همون کیفیت پایین دارن
خودرو تولید می کنن ».کاربر دیگری نوشت« :هرجای دنیا
اگه خودرو ساز می فهمید که بی کیفیت بودن قفل هاش
باعث می شه خودروها سرقت بشن قبل از این که کار به
شکایت بکشه همه خودروهاش رو جمع می کرد تا اون
نقص رو برطرف کنه ولی خودروسازهای ما »!...

3.1 M views

کمبودروغنبهترکیهرسید
در روزهای گذشته ویدئوها و تصاویری از کمبود و
گرانی برخی اقالم مثل روغن و شکر در ترکیه منتشر
شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت.
حتی در یکی از این ویدئوها می بینیم که گرانی و کمبود
روغن در ترکیه باعث شده مردم با لیوان یک بار مصرف
روغن تهیه کنند .گفته می شود برخی قیمت ها طی پنج
شش ماه اخیر بیشتر از  100درصد در ترکیه افزایش
داشته مثال تخم مرغ 100درصد ،روغن 110درصد،
اینترنت34درصد و ...در مقابل حقوق و دستمزدها
فقط 7درصد افزایش داشته است .کاربران زیادی به
این تصاویر واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :االن
باید خوشحال باشیم که یک کشور دیگه هم داره زندگی
شبیه ما رو تجربه می کنه؟!» کاربر دیگری نوشت« :توی
کشور ما قیمت کاالها با ترکیه یکیه ولی حداقل حقوق ما
با ترکیه کلی اختالف داره».

انگار
مشکل
پولبه
وانتدادن
جهانیهو
تویهمه
دنیابرای
اینکهپول
بهوانت
ندندست
بههرکاری
میزنن!

پوی

شجهانین

هبهوانت!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

رعیت نواز -این روزها در حالی که برخی کارشان را به خاطر کرونا از دست داده اند و برخی هم نگران اند که آینده کاری شان چه
میشود،عدهایهستندکهازهمینکرونادرحالسوءاستفادهوپولدرآوردن هستندوترفندهایکثیفیبرایاینسوءاستفادهبه
کارمیبرند.آنهابرایدورزدنکاسبکارانهکروناروشهاییراابداعکردهاندکهشنیدنشدودازکلهآدمبلندمیکند!درمیاناین
روشهاازتالشبرایمثبتیامنفیکردنتستکرونادیدهمیشودتاگریموتغییرچهرهوجعلعنوانبرایدریافتواکسنکرونا.
سوء استفاده هایی که مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها به چشم می خورد .در ادامه به برخی از شگردهای این متقلبان
پرداختهایموامیدواریمکهدیگرشاهداینمواردنباشیم.

بازارسیاهتستمنفیفروشی

باشیوعکرونابسیاریازکشورهاشرطداشتنتستمنفیکرونا
را برای پذیرش مسافر اعالم کردند و همین موضوع باعث شد
تا بازار سیاهی برای فروش جواب منفی کرونا بین مسافران و
برخیآزمایشگاههابهراهبیفتدوبرخیازمسافرانبرایبهتاخیر
نیفتادن سفرشان در ازای پرداخت پول جواب جعلی در دست
بگیرند و سوار هواپیما شوند .جواب منفی جعلی کرونا در کشور
ما بین یک تا دو میلیون بود .اما مسافران کشورهای دیگر هم از
تست های جعلی کرونا استفاده کردند ،به طور مثال سخنگوی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعالم کرد که به رغم این که دو
مسافر اماراتی گواهی تست منفی کرونا را از امارات به همراه
داشتند اما با آزمایش و غربالگری مجدد در ایران ،ابتالی آن ها
بهکروناتاییدشد.بهجزاین،رئیسدانشگاهعلومپزشکیجندی
شاپور اهواز هم گفته « :در ۱۰روز گذشته گزارش هایی به دست
ما رسیده که آن طرف مرزها برخی تستها به صــورت کاغذ،
خرید و فروش میشود و تا حدود 1.5میلیون کاغذ جواب منفی
تست بدون انجام آزمایش به این افراد تحویل داده شده است».
بی بی سی هم در گزارشی نوشت« :امــرا ...صالح ،معاون اول
ریاستجمهوریافغانستانهمچندیپیشدرصفحهفیسبوک
خودنوشتهاستکهدوتنازچهرههایمشهورومیلیونرافغانستان
گواهیجعلیخریداریکردهاندالبتهاوازایناشخاصنامینبرده
است ».این مقام حکومت افغانستان همچنین نوشته« :تاکنون
مردم در افغانستان حدود  ۱۵میلیون دالر را در این آزمایشگاه
صرف آزمایش کرونا کرده اند ،در حالی که سرمایه گذاری در
سکتور آزمایشگاه های خصوصی به دو میلیون دالر هم نمی
رسد ».البته گزارش هایی هم از جعل تست کرونا برای سفر از
کشورهایی مانند هلند ،فرانسه ،اسپانیا و انگلیس منتشر شده و
درنوامبرگذشتهنیزهفتنفردرردههایسنیبین ۲۹تا ۵۲سال
درفرودگاهشارلدوگلفرانسهبهاتهامجعلواستفادهازمدارک
تقلبی وهمدستی در جعل و فروش مدارک تقلبی به مسافران به
ارزش ۱۵۰تا ۳۰۰یورودستگیرشدند.

که به دروغ هم که شده ،تست آزمایش مثبت را نشان بدهند و از
اینامکانبهنفعخوداستفادهکنند.

تغییرچهرهبرایدریافتواکسنکرونا
شایدباورشبرایتانسختباشدامادوزنجواندرفلوریدابرای
دریافتدوزدومواکسنکروناتغییرچهرهمیدهندولباسپیرزن
هارابهتنمیکنندوبهمرکزتزریقواکسنمیروند.آنهاکه34
و 44ساله بودند با استفاده از سرپوش  ،دستکش و عینک پیرزن
ها به سایت واکسیناسیون رفته بودند که توسط پلیس دستگیر
شدند.البتهبهگفتهپزشکمسئولاینمرکزتاقبلازانجامتزریق
کسی متوجه این تغییر چهره نمی شود و هنگام تزریق واکسن
مسئول تزریق متوجه می شود که پوست آن ها به افــراد باالی
 65سالشبیهنیستبههمیندلیلآنهارابهپلیسمعرفیمی
کند .البتهمقاماتبهداشتیفلوریدااعالمکردهاندکهنمیدانند
اینزنانچگونهتوانستنداولیندوزواکسنخودرادریافتکنند.

جعل عنوان برای دریافت واکسن
همانطورکهدررسانههابارهاوبارهااعالمشدهدرهمهکشورها
حتی کشورهایی که دسترسی راحت تری به انواع واکسن کرونا
دارند هم هنوز تعداد زیادی از افراد جامعه واکسینه نشده اند و
هنوز واکسینه کردن کادر درمان و افراد باالی  65سال به اتمام
نرسیدهاستوطبقبرنامهزمانبندیتاایناقشارواکسینهنشوند
به مردم عادی واکسن زده نمی شود ،با این حال به تازگی شاهد
حضوریکیازسلبریتیهایکشورماندرآمریکابودیمکهویدئوی
واکسن زدنش بازتاب زیادی پیدا کرد .بعد از این ماجرا ،بنیامین
بهادریخوانندهمطرحکشورمانکهیکیازفرزندانشدرآمریکا
به دنیا آمده در یک برنامه رادیویی در جواب این سوال که شما که
به آمریکا رفت و آمد دارید چطور آن جا واکسن نزدید ،می گوید:
«یکیازهنرمنداندرجهیک!خیلیاصرارکردکههمراهشبروم
واکسنکرونارابزنم!بعدمشخصشدکهمدارکپزشکیراجعل
کردندوبهنامکادردرمانمیخواهندواکسنبزنند!»

عرضهمشکوکواکسندراینترنت

تستمثبتدوستها!
شاید باورتان نشود اما همه به دنبال پاسخ منفی بودن تست
کرونای شان نیستند بلکه از آزمایشگاه ها تقاضا می کنند تست
منفیآنهارامثبتکنند!اینجاهمانجاییاستکهگفتمدوداز
کلهآدمبلندمیشود.اینافرادبرخالفدستهقبلبهدنبالراهی
برای خریدن تست مثبت کرونا هستند .حتما شما هم کنجکاو
شده اید که چرا فردی باید تظاهر به داشتن کرونا کند؟ این نکته
را هم بگوییم که این عالقه بیشتر در میان کارمندان وجود دارد.
حاالدیگرراحتترمیشودحدسزد.درستاست،برایگرفتن
مرخصی استعالجی و ماندن در خانه .این اتفاق هم در برخی
کشورها از جمله آمریکا ،ایران و  ...دیده شده است .البته جواب
مثبتکرونادرکشورماننسبتبهجوابمنفیحدودیکمیلیون
تومان گران تر است آن هم به این دلیل که بیمه های تکمیلی
معموالپولآزمایشمثبتکرونارابهکارمندانپرداختمیکنند
اما پول آزمایش های منفی کرونا را نه .متاسفانه واضح است که
مرخصی با حقوق بین برخی از کارمندان ،آن ها را وسوسه کرده

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

همان طور که گفتیم کشورها برنامه زمان بندی خاصی برای
واکسیناسیون در نظر گرفته اند اما برخی طاقت صبر کردن
برایفرارسیدننوبتواکسیناسیونراندارندوبهبازارسیاهروی
میآورند .وبسایتهایبسیاریدرفضایمجازیواکسنهای
شرکتهای فایزر -بیونتک ،مدرنا و آسترازنکا را به قیمتهایی
بین  ۱۲۵تا  ۱۸۳یورو عرضه میکنند .دویچه وله در گزارشی
نوشته«:درماهژانویه ۳۴۰عرض هکنندهواکسنکرونادراینترنت
تواکسنها
رازیرذرهبینقراردادهوبهایننتیجهرسیدهکهقیم 
گاهیبه ۸۴۰یوروهممیرسد،اماایناحتمالمنتفینیستکه
خریدار پس از پرداخت هزینه هیچ چیز دریافت نکند ».در کشور
خودمانهمچندیپیشتبلیغاتگستردهایبرایتورهایتزریق
واکسنکرونابهراهافتادکهکیانوشجهانپور،رئیسمرکزروابط
عمومی وزارت بهداشت ،آن را «جعلی و سوءاستفاده شیادان از
نیاز مردم» خواند .با این همه از این گونه تبلیغات هنوز در فضای
مجازیدیدهمیشود.
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