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درس بزرگ پیرمرد برای حفظ بیتالمال
«کاش همه این گونه وجدان داشتیم»؛ این واکنش مردم
در برابر روایتی واقعی است که یکی از روزنامه نگاران در
صفحه شخصی خودش آورده است .این روزنامهنگار در
صفحه شخصیاش نوشته داشتم وارد اتاقک یک باجه
خودپرداز میشدم که متوجه شدم پیرمردی کفشهایش
را پیش از وارد شدن به باجه ،از پا درآورد و یاا ...گویان
داخل شد .من گفتم اشکالی ندارد با کفش بیایید داخل.
اما او گفت من یک نظافتچی هستم .داشتم میآمدم که
باران گرفت و کفشهایم کثیف شد .حاال اگر با کفش بیایم
داخل به بیتالمال آسیب وارد میشود .این توجه یک
انسان به حفظ بیتالمال باعث واکنشمثبتکاربران شده
است .کاربری نوشت« :کاش بعضی مسئوالن که به راحتی
بیتالمال رو زیر پا میذارن از این مرد بزرگ درس وجدان
اخالقی رو فرابگیرن».

پشت پا به دیاباته!
«آخه این چه رفتار زشتیه اونم با یه مهمان خارجی!»؛
دیروز ویدئویی در فضای مجازی پربازدید شد که در آن
بازیکن اهل مالی باشگاه استقالل در فرودگاه مهرآباد با
رفتار زشتی روبهرو میشود .این بازیکن در حال ورود به
فرودگاه بوده که یک کارگر نظافتچی پای خود را مقابلش
دراز میکند تا او را زمین بیندازد اما دیاباته زمین
نمیخورد و فقط چند ثانیهای با تعجب نگاه میکند .این
رفتار زشت کارگر فرودگاه مورد سرزنش کاربران قرار
گرفت و همزمان از حسن رفتار شیخ دیاباته استقبال
شد .کاربری نوشت« :درحالیکه ما نیاز داریم با رفتار
خوبمون به همه جهان نشون بدیم آدمهای مهربان و
صلحطلبی هستیم ،این رفتارها چهره بدی از ما تو ذهن
خارجیها میسازه» .البته ساعاتی بعد خبر رسید که روابط
عمومی فرودگاه از برخورد با شخص خاطی خبر داده است.

تصاویر پربازدید فضای مجازی
تصویرنشون
میده که از بین
نماینده های
تیم های ایرانی
فقطیکنفر
داره با
نماینده های
AFCمذاکره
می کنه و بقیه
مشغول
کار های
دیگه ان

قابی از وضعیت فوتبال ایران

هی برای افزایش مطالعه
را

زبچه
امانا
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چالهخوابی زیر برف سنگین اراک
هر ساله در فصل سرد ،موضوع بیخانمانها بیش از
همیشه به چشم میآید و در شبکههای اجتماعی تصاویر
و ویدئوهایی از آن ها منتشر میشود .در شهرهای بزرگ
معموال شهرداریها برای بیخانمانها و کارتنخوابها،
گرمخانههایی تدارک میبینند تا آنها بتوانند شب را
در آن بگذرانند و در سرما دچار مشکل نشوند .چند روز
پیش یک ویدئو از فردی بیخانمان که زیر کارتنی درون
برف رفته بود ،منتشر شد و حاال هم ویدئویی از اراک
منتشر شده و درحالیکه روی زمین برف زیادی باریده
چند نفر داخل یک چاله زندگی میکنند و فردی که هر شب
برای آنها غذا میبرد ،از آنها فیلم گرفته است .کاربری
نوشت«:واقعادمشگرمکهغذامیبره.ولیواقعامسئول
سامان دهی این افراد و نجات جون اونها از سرما کیه؟»

قصه دلهره آور فرار پرستار ایرانی از دست داعش
مصاحبهای دیدنی از پرستار ایرانی که مدتی در اسارت
گروه تروریستی داعش بوده است ،برای بسیاریازکاربران
هیجان انگیز و یادآور بخشی از سریال پایتخت بود .احمد
محمدی پرستاری که آبان ماه ،۹۴برای مراقبت از مدافعان
مجروح دفاع از حرم حضرت زینب (س) راهی حلب سوریه
می شود ،در آذر همان سال در خان طومان سوریه در پست
امداد ،به اسارت داعشیها در می آید .او حاال پس از مدت
ها درباره 410روز اسارت و نحوه فرارش از دست داعش،
با خبرنگار صدا و سیما گفت وگو کرده است .او می گوید:
«خیلی کتک خوردیم ،در اتاق های 4وجب در 8وجب در دل
کوه زندانی بودیم و بعد از  410روز به کمک یک جوان 20
ساله سوری که داعشی ها را متقاعد کرده بود قرار است
داعشی شود ،فرار کردیم و با خودروی داعشی ها از دژبانی
هایشان رد شدیم».

درفرانسه
دستگاههای
خودپردازی
وجوددارهکه
برایافزایش
مطالعهبه
جایاستفاده
ازموبایل،
بهتداستان
کوتاهمیدهتا
بخونی

یطون
ش

اگهبایهبچه
شیطونرفتید
رستوران،
اینجوری
بااستفادهاز
یکچنگالیا
قاشقبچهرو
رویصندلی
موندگار
کنین!

محکم کاری!
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کوالک کولبران در کوالک برف

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

واردات بیماری با کاالی چینی!
ویدئویی از لحظه افتادن و جان دادن یک بیمار مبتال به
ویروس کرونا در فضای مجازی منتشر شد که خیلی زود
میلیون ها بازدید داشــت .در این ویدئو مردی حدود
 50ساله در حالی که ایستاده ،ناگهان به زمین می خورد و
مامورانی که لباس هایی برای جلوگیری از نفوذ این ویروس
پوشیده اند ،باالی سر او می آیند و او را در پالستیکی
پیچیده و می برند .کاربری نوشت« :االن که بیماری تو
چین درحال شیوعه ،بدون شک قیمت کاالهاش پایین
میاد و خب بعضی ها شروع به واردات محصوالت چینی
میکنن .مسئوالن لطفا مراقب باشن که در کنار واردات
کاال ،واردات ویروس بیماری اتفاق نیفته ».کاربر دیگری
نوشت« :شنیدم  23تا ایرانی توی قرنطینه های چین گیر
کردن ،خدا به داد دل خانواده هاشون برسه ».کاربری هم
نوشت« :با این شیوع سریع بیماری درکشورهای مختلف،
مسئوالن به فکر پیشگیری از نفوذ باشن».

منویر
ستورانهایچینی!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.
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برایاینکه
نشونبده
واقعاتاریخ
مصرفش
تمومنشده
بهرویبسته
کفایتنکرده
ورویخود
محصولهم
تاریخزده!

ناصر رعیت نواز 30 « -میلیون نفر در قرنطینه قرار دارند.شهر در محاصره نیروهایی که لباس های عجیب و غریبی به
تن دارند ،قرار گرفته و آدم ها به طرز عجیبی نا خواسته روی زمین افتاده و جان می دهند .دیگر آدم ها جرئت ندارند از
یکدیگر حتی یک گل هدیه بگیرند .خیابان هایی که آدم هایش همگی ماسک زده اند و هیچ کس حتی چهره دوستانش
را تشخیص نمی دهد ».در نگاه اول شاید این کلمات انسان را به یاد فیلم های ترسناک و تخیلی بیندازد اما این یک
فیلم تخیلی نیست بلکه همه این ها واقعیتی از چهره این روز های برخی شهرهای چین است که به دلیل شیوع ویروس
مرموزی که جان بسیاری از مردم را نه تنها در چین که در برخی کشور های دیگر به مخاطره انداخته ،قرنطینه شده اند.
ویروسی از خانواده کرونا که منشأ حیوانی دارد و به تازگی دانشمندان چینی اعالم کرده اند از طریق انسان به انسان هم
منتقل می شود .این ویروس نه تنها در چین که در برخی کشورهای دیگر هم دیده و باعث نگرانی در سطح بین المللی
شده است .امروز سعی کرده ایم در کنار آخرین آمار از مبتالیان ،کشته ها و کشورهای آلوده ،از دالیل انتشار این گونه
ویروس ها بنویسیم البته امیدواریم از آن جا که کاالی زیادی از چین وارد می کنیم و همچنین رفت و آمدهای تجاری دو
کشور زیاد است ،مسئوالن برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور تمهیدات الزم را به کار ببندند.

آخریناخبارازویروسمرموز

از لحظه شیوع این ویروس تا کنون حدود  900نفر به آن
آلوده شده اند که  26تن از آن ها تا لحظه نوشتن این مطلب
جان خود را از دست داده اند .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
دولت چین برای جلوگیری از شیوع این ویــروس  ،رفت و
آمد به  9شهر و روستا را دستکم در دو استان مرکزی این
کشور تعلیق کرده است .به این ترتیب  30میلیون نفر از
شهروندان این کشور عمال در «قرنطینه» قرار گرفته اند که
بنا بر ادعای گودن گالئا ،نماینده سازمان جهانی بهداشت،
این محدودیت تاکنون بی سابقه بوده است .با این حال غیر
از چین ،این ویروس در آمریکا ،مکزیک ،تایلند ،کره جنوبی،
فرانسه ،عربستان ،هنگ کنگ ،ماکائو ،تایوان و ژاپن هم
شناسایی شده است.

احتمال را که ویروس های ناشناخته از طریق حیوانات به
انسان منتقل شوند ،افزایش می دهد .به گفته برخی از
دانشمندان و پژوهشگران ،بیشتر ویروس های ناشناخته
از طریق خوردن حیوان یا رابطه جنسی انسان با آن ها به
انسان منتقل می شود .این ویروس هم از این قاعده مستثنا
نبوده و به اعتقاد تیم پژوهشگر ویرو سشناسی در چین،
ویروس جدید و مرموز و وهان هم از طریق نوعی مار به انسان
منتقل شده است که این مارها هم به نوبه خود احتماال این
ویروس را از گونهای خفاش گرفتهاند .به گزارش یورو نیوز،
پروفسور ِو ی ژی و تیم تحقیقاتیاش در دانشگاه پکینگ
چین ،پنج نمونه از این ویروس تازه را با  ۲۱۷ویروس مشابه
که در جانوران مختلف یافت و طبقهبندی شده بود ،از نظر
ژنتیکی مقایسه کردند.نتیجه این بررسی نشان میدهد
که ویروس کرونای اخیر که اختصارا «ان.کوو »۲۰۱۹نام
گرفته ،شبیه ویروسی است که پیشتر در خفا شها یافت
شده اما بیش از آن ،به ویروسی شباهت دارد که در مارهای
بومی (مار کریت و کبرای چینی) دیده شده است.آقای ژی
اعالم کرده« :نتایج آنالیز نشان میدهد که برای نخستین
بار احتمال دارد جاندار حامل این ویــروس ،مار باشد».
شاید جالب باشد که بدانید هردو این جانوران در بازارهای
چین به فروش میرسند و سوپ خفاش در چین مشتریان
پروپاقرصی هم دارد .پیش از این هم ویروس «نیپاه» در سال
 1998از خفاش به انسان منتقل شده و در عرض یک سال
بیش از  100نفر را به کام مرگ کشانده است.

منشأویروسهایناشناخته

عاملانسانییابیوتروریسم

هنوز اطالعات زیــادی دربــاره این ویــروس جدید منتشر
نشده است اما بیشتر ویــروس های ناشناخته معموال دو
منبع انتشار دارند ،یکی از طریق حیوانات و یکی هم توسط
انسان .این نظریه ها درباره این ویروس ناشناخته از خانواده
کرونا که اولین بار در بازار شهر ووهان چین دیده شده و به
آن «ویروس ووهان» هم می گویند ،می تواند درست باشد.
باید در این باره اول به این موضوع اشاره کنیم که برخی از
خطرناک ترین ویروس های ناشناخته از آمریکا و چین وارد
جهان شده و مردم بسیاری را آلــوده کرده است .پیش از
این هم در سال  2002ویروس سارس در چین از حیوان
بــه انــســان منتقل و
بــاعــث شــد بــیــش از
هفت هــزار نفر آلوده
شوند که  774نفر از
آن ها جان خود را از
دست دادنــد .برخی
معتقدند از آن جایی
کـــه ســبــک زنــدگــی
چینی هــا بــه نوعی
اســت که هر حشره،
پرنده و خزنده ای را
پــخــتــه ،خ ــام و حتی
زنده می خورند ،این

جدای از آن چه گفته شد فیلم های زیادی همچون رزیدنت
اویل ،ظهور سیاره میمون ها ،قرنطینه ،عفونت ،وحشت
در خیابان ها ،موج پنجم و  ...دربــاره شیوع ویروس های
آزمایشگاهی به منظور کاهش جمعیت انسان بر روی کره
زمین و کسب منافع مالی توسط کمپانی های دارویی در
جهان ساخته و به نمایش گذاشته شده است که می تواند
فرضیه ساخت ویروس های ناشناخته جدید توسط انسان
را قوت بخشد .پیش از این هم مجله تایمز لندن درباره
ساخت ویــروس ایدز توسط آمریکا برای کنترل جمعیت
جهان خبر داده بود .گاردین هم از انتشار ویروس آنفلوآنزای
خــــوکــــی بـــــرای
فروختن واکسن
ضــد آنــفــلــوآنــزای
خــــوکــــی تــوســط
شــرکــت دارویــــی
 ان ــگ ــل ــی ــس ــی«گالکسو اسمیت
کـــایـــن» مطلب
نــوشــتــه و مــدعــی
شــده ایــن شرکت
پنج میلیارد دالر از
فروش این واکسن
ها سود برده است.

منابع :یورو نیوز ،دویچه وله ،خبرگزاری فرانسه

«واقعا این کولبران کوالک کردن» .از دو روز قبل تصاویر
و اخباری از گرفتار شدن مردم در کوالک و بوران منطقه
پیرانشهر منتشر شده است .تصاویری که نشان میداد
وضع مردم گرفتار وخیم است و برف تا ارتفاع زیادی
حتی خودروها را پوشانده است .پس از انتشار این خبر،
گروههای مختلف امدادی ،هالل احمر ،ارتش و داوطلبان
مردمی در منطقه حاضر شدند تا به مسافران گرفتار کمک
کنند.ویدئوییهمازهمینمنطقهمنتشرشدهکهکولبران
در حال عبور نیز به کمک مردم شتافتهاند و به آنها مواد
غذایی و مایحتاجشان را رساندهاند .انتشار این ویدئو با
واکنش مثبت کاربران زیادی مواجه شد .کاربری نوشت:
«واقعا به همت این کولبران باید آفرین گفت .با این
همه مشکلی که خودشون دارند هموطنان خودشون رو
فراموش نکردن و به موقع در محل حاضر شدن».
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اینمنو
نیستبلکه
فهرست
کاملیاز
حیوونای
باغوحشه!
منموندم
چینیها
جونوریرو
هستکه
نخورن!

در ویروس مرموزچیین!
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