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تصاویر پربازدید فضای مجازی

اینشترقهرمانمقابلهباکرونامیشود؟




2.4 M views

پروتکل های جهاین ابزگشایی مدارس

2.8 M views

تعطیلیهای خطرناک خرداد

خاطرهجنجالیآتشتقیپوردربرنامهزنده!

عکسیازتقویممناسبتهایخرداددرفضایمجازیهمراه
با یک هشدار برای شهرهای گردشگری منتشر شده است
که امیدواریم مورد توجه مسئوالن هم قرار بگیرد .بر
اساس تقویم در ماه خرداد امسال چندین روز تعطیلی
داریم که به تعطیالت آخر هفته وصل میشوند و چند روز
تعطیلی را به وجود میآورند .مثال دو روز تعطیالت عید فطر
به احتمال زیاد در ابتدای یکی از هفتهها قرار میگیرند
یا مناسبتهای  14و  15خرداد هم به آخر هفته نزدیک
هستند .همین تعطیلیها باعث میشود ترس افزایش
مسافرتها در این ایام وجود داشته باشد که با توجه به
وجود کرونا خودش میتواند موجب به خطر افتادن جان
هموطنان در شهرهای مقصد گردشگری باشد .کاربری
نوشت« :امیدواریم واقعا مسئوالن از همین االن فکری به
حال این تعطیالت بکنند .مسافرتهای زیاد در این روزها
میتونه دوباره ما رو با با پیک دیگری از کرونا مواجه کنه».

صحبت از شورت مامان دوز توسط آتش تقی پور در برنامه
زنده بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .تقی پور
در پاسخ به مجری که پرسید اگر بازیگر نمی شدید چه می
کردید؟ می گوید« :جوان که بودم دوست داشتم افسر
شهربانی شوم .قبل از تست علمی از ما تست ورزشی
گرفتند .از شانس بدم من اون روز یک شورت ننه حسنی
(مامان دوز گشاد) داشتم که گفتن لخت شو بدو ،توی
بیستمتراولداشتمیآمدپایینکهنتونستمبدومورد
شدم ».این پاسخ باعث شد مجری به آتش تقی پور بگوید:
«یه جوری مثال بزنید فردا شب هم برنامه داشته باشیم».
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«همش که نباید توی تلویزیون عصا قورت داده بود،
شورت مامان دوز هم که اصال بی ادبی نیست».

عکسی فضایی از بهار ایران

این
سرسبزترین
و زیباترین
بهاریه که توی
چند سال اخیر
داریم تجربه
میکنیمتقریب ًا
همه جای
کشور سرسبزه
با کلی دریاچه
و تاالب

مادر تنها
فردیه که
تو رو در
همه حال
دوست
داره چه
موفق
باشی چه
نباشی.
چه پولدار
باشی چه
نباشی

نقش مادر





اختالفطبقاتیشبکهها

3.4 M views

اخراجعجیبیکپزشکازهواپیما
نقل اتفاق عجیبی از یک پــرواز در شرکت هواپیمایی
وارش توسط یکی از کاربران فضای مجازی مورد توجه
قرار گرفته است .بر اساس نوشتههای این کاربر در پرواز
تهران-بوشهر یک پزشک متخصص بیهوشی به وضع
فاصلهگذاری در هواپیما معترض میشود که مهماندار
او را نادان خطاب میکند .وقتی خانم پزشک خودش را
معرفی میکند ،مهمانداران در اقدامی غیرمنتظره اقدام
به اخراج او از هواپیما میکنند .پس از این که مسافران
پیگیر میشوند ،بهآنها گفته میشود که خلبان پرواز یکی
از بستگانش را بر اثر کرونا از دست داده و به همین دلیل
قشر پزشکان را ناقل میداند و از سوار کردنشان به
هواپیماجلوگیریمیکند.سخنگویوزارتبهداشتبهاین
موضوعواکنشنشان دادواعالمکردموضوعبرایپیگیری
به وزارت راه ارجاع شده که در صورت صحیح بودن خلبان
نامتعادل ،شرکت هواپیمایی و کادر پرواز خاطی باید منتظر
عواقبش باشند.

2.1 M views

حملهگردوغباروکرونابهخوزستان
«بدبختیهامون یکی دو تا هم نیست» ویدئویی از شهر
آبادان در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد این
شهر در چند روز اخیر به لحاظ آلودگی گرد و غبار شرایط
بحرانی داشته است .بنابراعالم رسمی شهرهای خرمشهر
و آبــادان  18برابر حد مجاز آلودگی در هوای خودشان
داشتهاند .موضوعی که باعث تعطیلی بعضی ادارات در
اینشهرهاشدهاست.درچنینشرایطیوبااعالموضعیت
قرمز در تعدادی از شهرهای خوزستان به لحاظ کرونا،
بیش از هر وقت دیگر در خانه ماندن برای حفظ سالمتی
ضروری به نظر میرسد .موضوعی که البته به تصمیمات
مسئوالن هم بستگی دارد تا مردم مجبور نشوند از خانه
خارج شوند .کاربری نوشت« :مشکالت ما مثل این که یکی
دو تا نیست .کاش حداقل مسئوالن بخشی از مشکالت ما
رو حل کنن تا این جوری همزمان زیر فشار مشکالت مختلف
قرار نگیریم».

نسیمبرای
هردورهمی
کلیپول
بهمهران
مدیریمیده
بعدشبکه
چهارپول
ندارهنیم
کیلوموزتازه
بخرهبذاره
رویمیز

ماسک

جاری ُکش!



تغییراسم
م
جسمهمرد
ماهیگیر

3.1 M views

الما؛قهرمانمبارزهباکرونا؟
«این محققان هم ما رو کشتن تا یه واکسن بدن بیرون!» از
همان ابتدای شیوع کرونا همواره خبرهای مختلفی درباره
راههای درمانی و کشف واکسن کرونا آمده است که تا کنون
هیچ کدام جنبه عملی پیدا نکرده و گفته میشود حداقل تا
یک سال و نیم آینده هم نباید منتظر ساخت واکسن کرونا
باشیم .بهتازگی هم مطلبی در فضای مجازی و رسانهها
منتشرشدهکهمحققانبلژیکیوآمریکاییامیدوارندالما-
شتربدونکوهان«-قهرمان»مقابلهباویروسکروناشود.
این محققان تاکید دارند تالشهای آنها برای جداسازی
آنتیبادی (پادتن) تولید شده در بدن یک الما در درمان
کووید ۱۹می تواند تاثیرگذار باشد .کاربری نوشت« :آخر
و عاقبت سر و کارمون به همین شتری افتاد که یه عده
ادرارش رو خوردن!» کاربر دیگری نوشت« :خارجی ها هم
برای مشهور شدن دست به دامن حیوونا شدن و می خوان
با اونا کرونا رو درمان کنن».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

درآمدمیلیاردیکالسهایآموزشیبورس!
در هفتههای گذشته با رونق خرید و فروش سهام بازار
کالسهای آموزشی حضوری و غیر حضوری بورس رونق
باالیی گرفته است .گزارش روزنامه شهروند درباره دهها
شرکت بزرگ و کوچک آموزشی بورس که طی روزهای
گذشته درآمد میلیاردی کسب کردهاند بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشت .در این گزارش حتی خبر از
خالی شدن کتاب های آشنایی با بورس در کتاب فروشی
ها و رشد  ٣٠تا ٦٠درصدی خرید کتاب ها ی بورسی داده
است .به گفته کارشناس یکی از شرکتهای کارگزاری
بورس ،متوسط معقول شهریه برای کالسهای آموزشی
بورس حدود ٥٠٠هزار تومان است .کاربری نوشت« :یه
عده از این رونق بازار بورس خوب پولی به جیب زدن».
کاربر دیگری نوشت« :من نگران اون روزی ام که شاخص
کل سقوط کنه و مردم از دولت انتظار داشته باشن که
خسارت شون رو جبران کنه .دقیقا همون اتفاقی که درباره
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رخ داد».

مجسمهمرد
ماهیگیرکه
متاسفانهبعداز
دزدیدهشدن
چوبماهیگیری
اش،بهمرد
کونگفوکار
تبدیلشده!

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

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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ناصری -ازشروعکرونادرجهان،مدارسدرتمامیکشورهایدرگیرباکرونابهحالتتعطیلدرآمدوروندآموزشیدرکشورهای
مختلف معموال شبیه به هم دنبال شد اما برخی از کشورها با کاهش آمار مبتالیان به بازگشایی مدارس اقدام کردند .حاال کشور
ما نیز تصمیم گرفته است از 27فروردین برای رفع اشکال دانش آموزان مدارس را البته به صورت اختیاری بازگشایی کند تا اگر
دانشآموزیدردورانآموزشآنالینمباحثیرامتوجهنشدهاستبرایرفعاشکالباحفظپروتکلهایبهداشتیبهمدرسهبرود.
مدارسقراراستیکماهبازباشندوبعدازآنامتحاناتبرگزارشود.بااینحالمروریداریمبرپروتکلهایدیگرکشورهاکهپیش
ازایناقدامبهبازگشاییمدارسشانکردهاند.

چین منطقهمحوری

تایوان تعطیلیدرصورتمثبتبودن 2مورد

بازگشاییمدارسدرچیندر
برخی اســتــان هــا آغــاز شده
استیعنیبازگشاییبهشیوه
تدریجی منطقه محور است.
ویدئوهاییهمازپروتکلهای
سخت بهداشتی در فضای مجازی گذاشته شده است که در آن
دانشآموزاندربدووروددرصورتنداشتندمایباالتماملباس
هایشان ضد عفونی می شودو بعد از ضد عفونی دست ها می
توانند وارد مدرسه شوند .در ویدئوی دیگری هم می بینیم که
دانشآموزانبرایاینکهفاصلهاجتماعیرارعایتکنندکتاب
رویسرشانقرارمیگیردتادرصورتیکهحرکتکردندکتاب
بیفتدومعلممتوجهشود.همچنیندرفضایمجازیتصاویری
منتشرشدکهنشانمیداددربرخیازمدارسچینبرایرعایت
کردنفاصلههایاجتماعیازکالههایمخصوصاستفادهمی
کنند .البته برخی هم معتقدند بازگشایی مــدارس در چین
تبلیغاتیاستوبراینباورندکهچینازعهدهفراهمکردنتمام
امکاناتالزمبرایاطمینانازایجادمحیطیامنبرایجمعیتی
حدود 300میلیوندانشآموز وکادرآموزشیبرنمیآید.

تایوان که از کشورهای موفق
درمقابلهباکروناویروساست
از اواخــر فوریه ،پس از مدت
کوتاهی تعطیالت ،دوبــاره
مدرسهخودرابازگشاییکرده
است .دانش آموزان و کارکنان از ماسک استفاده میکنند و
هنگام رسیدن به مدرسه ،اقدامات پیشگیرانه شدیدی را پشت
سر میگذارند .میزهای خاصی در کالسها بهمنظور تشویق
رعایت فاصله اجتماعی در بین کودکان ایجادشده و کلیه
پنجرهها و دریچههای تهویه هوا در کالسهای درس باز است.
مدارسیکهدویاچندموردمثبتکروناویروسدارندنیزبایدکلیه
کالسهایشانراتعطیلکنند.

کرهجنوبی کالسهایروزدرمیان



2.9 M views

کشورهایدیگرازروشهاییمثلبازگشاییمنطقهای،کمکردنتعداددانشآموزان،حفاظپالستیکیو...استفادهکردهاند

layout@khorasannews.com

بعضی از
خانوم های
سرزمین ما
برای این
که جاری
و فامیالی
شوهرشون
رو زجر بدن
دست به هر
کاری میزنن!

بهدنبالموفقیتکرهجنوبی
برای مهار همه گیری ویروس
خطرناک کرونا ،مدارس این
کشورکهزمانیدومینکانون
شیوع بیماری پس از چین
بود ،از  24اردیبهشت باز می شود .وزیر آموزش و پرورش این
کشور اعالم کرده که دبیرستان های کره جنوبی از روز ۱۳می
( ۲۴اردیبهشت) بازگشایی می شود و به تدریج تا پایان ماه می
( ۱۱خرداد)همهدانشآموزاندرمقاطعمختلفتحصیلیسر
کالسخواهندرفت.بنابهاینگزارشمیلیونهاماسکودیگر
تجهیزاتالزمبرایضدعفونیوموادبهداشتیدیگردراختیار
مدارس سراسر کره جنوبی قرار گرفته است .راهکارهایی از
جملهحضورروزدرمیاندانشآموزانبرایرعایتفاصلهگذاری
اجتماعیهمدرنظرگرفتهشدهاست.
دانمارک کالسدرفضایباز

دردانمارکصدهاهزارکودک
با رعایت فاصله اجتماعی به
مدارس بازگشتند .کالسها
به دو کــاس  10و  11نفره
تقسیموحتیبرخیکالسها
در محیط آزاد تشکیل می شوند تا از انتشار ویروس جلوگیری
شود.بهدلیلفاصلهگذاریاجتماعیواستفادهبیشترازمحیط
مــدارس ،زمان کالسها نیز کوتاهتر شده است .در مدارس
ی برخی از کالسها در سالنهای ورزشی بزرگ برگزار
ابتدای 
میشوند .در برخی مدارس دانشآموزان باید هر دو ساعت
دستانخودرابشویند.
فرانسه کالسهای 15نفره

بـــه نــوشــتــه یـــک روزنـــامـــه
فرانسوی ،وزیر آموزش ملی
فــرانــســه در مــصــاحــبــه با
روزنـــامـــه دودیــمــانــش ،از
بازگشت تمام دانش آموزان
تا پایان ماه جاری به مدارس خود ،ابراز امیدواری کرد .در
فرانسه هم در هر کالس فقط باید  15نفر حضور داشته باشند
این در حالی است که پیش از کرونا معموال کالس ها در
فرانسه  30نفره بوده است.

هلندحفاظپالستیکی

در هلند مــــدارس بــا نصب
حفاظهایپالستیکیدربین
دانــــش آمــــــوزان مــقــدمــات
بازگشاییرافراهم کردهاند.
کالسهایدانشآموزانپراز
موادضدعفونیکنندهشدهوبایدفاصلهدانشآموزانومعلمان
ازهمکامالحفظشود.بهگزارشرویترز،درمدارسهلندطرح
جداسازی بین دانش آموزان و معلمان به خوبی اتفاق افتاده
است .در این طرح دانشآموزان با باکسهای پالستیکی از
یکدیگرفاصلهمیگیرند.برخیازمدارسهمحضورمحصالن
راشیفتییایکروزدرمیانکردهاند.
آلمان تضمینبهداشتوفاصلهاجتماعی

مــدارس آلمان نیز بر اساس
اولــوی ـتبــنــدی بازگشایی
میشوند و اولویت بازگشایی
بادانشآموزانمقاطعباالترو
دانـــشآمـــوزانـــی اســـت که
امتحانفارغالتحصیلیدارند.البتهبازگشاییمدارسهمراهبا
فاصلهاجتماعیورعایتمواردبهداشتیخواهدبود.بهمدارس
گفتهشده که باید برنامههایی برای تضمین بهداشت و فاصله
اجتماعی ارائــه دهند .این تضمین را کسانی خواهانند که
میترسند م ــدارس آلمان از صــابــون ،ضدعفونیکننده یا
محصوالتحفاظتیشخصی   PPEکافیبرخوردارنباشند.
سنگاپور کالسدرروزهایمحدود

نگاهی به تجربه سنگاپور ما را به برگزاری کالس با روزهای
محدوددرمناطقباشیوعکمتروجمعیتکمتررهنمونمیکند.
شایانذکراستکهسنگاپورتاکنونبهدلیلشیوعکروناتعطیل
نبودهبلکهتعطیالتروتینخودراگذراندهاست.
کانادا حضوردرکالساختیاری

در برخی از استان های کانادا مدارس باز هستند و به خانواده
ها امکان تصمیم گیری داده شده و آن ها با سنجیدن شرایط
خود و خانواده تعیین می کنند که فرزندانشان به مدرسه بروند
یا نه .اما در مدارسی که باز هستند  ،افرادی که نشانه های تب،
سرفه،مشکالتتنفسیدارندیاحسچشاییوبویاییشانرااز
دستدادهاندازورودبهمدرسهمنعمیشوند.هریکازکارکنان
مدرسه یا دانشآموزانی که در یک خانه با فردی که به خاطر
کووید ۱۹-درقرنطینهبهسرمیبرد،زندگیمیکنند،حقورود
به مدرسه ندارد .فاصله دو متری طی دوره فعالیت مدرسه باید
رعایتشود.دستدادنودیگرشیوههایتماسفیزیکیممنوع
شآموز
است.تعداددانشآموزاندر کالس بایدحداکثر ۱۵دان 
باشد.هیچموسیقی،هنریاژیمناستیکتدریسنخواهدشد.

