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  صفتفنگییانکیها وفرار وزیر باعطسهمجری!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

آمریکایی ها
یک جوری
به مصاف
کرونا میرن
که واقعا
آدم فکر می
کنهجنگ
جهانی سوم
قراره شروع
بشه!



3.1 M views

2.8 M views

احتکار در قرنطینه!

   ابتکار قابل تقدیر بسیج علیه کرونا

صدها قوطی روغن روی کابینت ،صدها بسته ماکارونی
و اسپاگتی و ...روی کمد ،صدها بسته مواد شوینده
داخل اتاق خواب و!...شما هم اگر ویدئو را ببینید شاخ
در می آورید .فیلم پر از سکوت است اما یک دنیا حرف
دارد .ویدئویی از یک کشور عربی منتشر شده و داخل
یک خانه را نشان می دهد که شوکه تان می کند .این ویدئو
به احتمال زیاد ،توسط صاحبخانه ضبط شده است و اقالم
ضروری زندگی را نشان می دهد که دور تا دور خانه چیده
و برای قرنطینه احتکار شده است .این ویدئو با واکنش
کاربران زیادی رو به رو شد و بیشتر کاربران با انتقاد از
چنین رفتارهایی نوشته اند که اگر هر خانواده بخواهد
به همین اندازه آذوقه جمع کند ،قحطی یک کشور را فلج
می کند .مثال کاربری نوشته« :حماقت شاخ و دم نداره
 ۵درصد جامعه این کار رو بکنن معلومه همه چی با کمبود
مواجه میشه».

«قابل توجه سالمندان و بیمارانی که به علت ناتوانی یا
پیشگیری از ابتال به بیماری ،امکان خروج از منزل برای
خرید روزانه را ندارند :خدمتگزاران شما در بسیج آماده
انجام خریدهای شما با رعایت اصول بهداشتی هستند».
متنی که خواندید مربوط به اقدام قابل تحسین یکی از
پایگاههای بسیج مشهد است که دیروز در فضای مجازی
هم بازنشر شد .آن طور که روی برگه چسبانده شده
روی دیوار نوشته شده است پایگاه بسیج برای کمک به
سالمندان و افرادی که بیماری خاص دارند ،مایحتاج آن ها
را به صورت رایگان برایشان ارسال می کند .کاربری در
این خصوص نوشته« :فقط دو کلمه می توانم بگویم:
دست مریزاد!»

تصاویری عجیب در متروی نیویورک

گستردگیسیالب ،ازشمالتاجنوب (فروردینو دی)

را ههای دور نگه

دا
شتن مراجعان

اینداروخانه
چاقونصب
کردهتا
مراجعان
جلونیان.
احتماالمرحله
بعدیحفر
خندقیادیوار
الکتریکی
باشه!



ایستگاهخالیازمسافر

3.4 M views

شاگرد اول های مشکین شهری
از زمان شیوع کرونا تصاویری از خلوت شدن خیابانهای
ووهــان چین منتشر میشد که نشان از رعایت دقیق
قرنطینه توسط چینیها داشت .در ادامه تصاویری از
خلوتی و اجرای خوب قرنطینه در میالن ایتالیا هم در
شبکههای اجتماعی پربازدید شده که باعث شده بود
کاربران آن را با وضعیت شهرهای خودمان مقایسه کنند.
این روزها بارها از لزوم اجرای دقیق قرنطینه در کشور
صحبت میشود اما این اتفاق آن طور که باید در بسیاری
از شهرها نمی افتد .حاال تصاویری از شهر مشکینشهر
در شبکههای اجتماعی منتشر شده که نشان از خلوتی
خیلی محسوس خیابانهای این شهر دارد .این موضوع با
استقبال کاربران زیادی مواجه شده است .کاربری نوشت:
«واقعا اگر نمی خوایم رخت سیاه بر تن کسی بشینه باید با
موندن توی خونه مواظب همدیگه باشیم».



ماموریت گینسی برای نجات مادر باردار
«انتقال مادر باردار با تیوپ از روی رودخانه سیمره» در
یکی دو روز گذشته تصویری از عملیات نجات مادر بارداری
در شبکههای اجتماعی باز نشر میشود که داستان جالبی
دارد .ماجرا از این قرار است که روز دوشنبه ،مادر بارداری
در روستای چم دچار درد زایمان می شود .روستای چم ،محل
زندگی این مادر باردار آن طرف رودخانه سیمره قرار دارد و
عمال آمبوالنس نمی تواند به آن طرف رودخانه خروشان چم
برود .اما از آن جایی که هوا هم تاریک شده بود حتی امکان
اعزام بالگرد هم وجود نداشت .این مادر باردار با کمک
نیروهای محلی ،با استفاده از یک تیوپ از روی رودخانه
خروشان سیمره در تاریکی هوا عبور داده شد .شرایط
آن جایی عجیب تر شد که دو دستگاه آمبوالنس که آن
طرف رودخانه خروشان آماده بودند به خاطر بارندگی های
شدید در گِ ل ،گیر می کنند و عمال همه راه های انتقال
مادر باردار بسته می شود اما اهالی دست به دست هم
می دهند و آمبوالنس ها توسط یک تراکتور به طول 20
کیلومتر بکسل می شوند و هموطن مان به بیمارستان
می رسد.کاربری نوشت« :واقعا این عملیات نجات را باید
توگینسثبتکنند».

درحالیکه
درآستانه
سالنو
هستیم،
ایستگاه
راهآهن
تهرانخالف
هرسال
خالیاز
جمعیت
است
یها
یخوبایران 

بازنشرهمدل

جنیفر گرین،
وبالگنویس
آمریکایی که
به علت لغو
پروازش در
ایران مانده
همدلی مردم
را در فضای
مجازی بازنشر
کرده است



2.4 M views

تدارک اسلحه برای قرنطینه !
چند روز بعد از این که ترامپ برای مقابله با ویروس
کرونا در سراسر آمریکا وضعیت اضطراری ملی اعالم
کرد ویدئوهایی منتشر شده است که مردم این کشور به
دلیل نگرانی از به وجود آمدن قحطی و دفاع از خود ،برای
خرید اسلحه در مقابل اسلحه فروشیها صف کشیدهاند!
به نظر می رسد چیزی که بیش از کرونا ،آمریکایی ها را
نگران کرده ،ترس غارت شدن منازل و اموالشان توسط
دیگران است .دو روز پیش روزنامه لس آنجلس تایمز هم
در گزارشی از شهر کالور در ایالت کالیفرنیا نوشت که صف
مشتریان تا خارج از در کشیده شده است .در داخل مغازه
های اسلحه فروشی ،مشتریان شانه به شانه و تا  5ساعت
منتظر هستند تا بتوانند سالحی تهیه کنند! کاربری درباره
این موضوع نوشته« :همیشه فکر می کنیم آن ور همه چیز
خوبه و مردم در بهترین شرایط زندگی می کنند .در حالی که
ما تا حاال این جوری برای تهیه مایحتاج روزانه مون تو صف
نرفتیم که اینا برای اسلحه ایستادن ».

2.1 M views

فرار وزیر با عطسه مجری!
وزیر بهداشت قطر به دلیل عطسه مجری از برنامه زنده
تلویزیون فرار کرد! روز گذشته ویدئویی از گفت وگوی
زنده تلویزیونی وزیر بهداشت قطر منتشر شده که
جالب است .در این ویدئو وزیر قطر به برنامه زنده می
آید و ظاهرا درباره ویروس کرونا و اقدامات وزارتخانه
اش توضیح می دهد اما بعد از این که مجری ناگهان وسط
برنامه عطسه می کند ،وزیر بهداشت این کشور پا به فرار
می گذارد! در ادامه میزبان برنامه چندبار عذرخواهی
می کند اما آقای وزیر بر نمیگردد و برنامه قطع می شود.
کاربری به طنز نوشته« :وزیر بهداشته دیگه .خودش باید
بیشتر از همه  ،نکات بهداشتی رو رعایت کنه!»

گویاسلبریتیها
ماسکزد 
نشون
همبامردم
عادیفرق
میکنه.ماسک
سلبریتیهای
عربیتزیین
شدهباالماسو
دیگرسنگهای
قیمتی!

ما
سکالکچر
یهمرسید!

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

چرا دادن اطالعات غلط را به ابراز بی اطالعی ،ترجیح می دهیم؟
حتما برای شما هم پیش آمده که آدرسی را از شخصی
در کوی و برزن پرسیده اید و طرف نشانی اشتباهی را به
شما داده و با مشاوره غلط خود ،وقت و هزینه زیادی را به
شما تحمیل کرده است .در حالی که می توانست ابراز
بی اطالعی کند و به شما نشانی غلط ندهد.
حتما بارها برای شما پیش آمده است که فردی که خود را
کارشناس در فالن موضوع (به خصوص آشنایی با قوانین،
قیمت ارز و سکه و طال و مسکن و بورس) ،می داند ،به شما
پیشنهادی داده که این پیشنهاد بر اساس داده های غلط
بوده و شما را به مضیقه و مصیبت انداخته است.
ذهن فریبکار ما سبب می شود همواره درستی اطالعات
و داده ها و تصورات خود را مسجل بدانیم و بر اساس این
داده ها ،دیگران را به انجام دادن یا ندادن کاری تشویق
کنیم .در عصر دیجیتال که تبادل اطالعات از طریق
کانال های رسمی ،بسیار متداول شده ،راهنمایی های
غلط ،بخشی از سبک زندگی افراد شده است .ما همواره
دوست داریم اطالعات غلط و غیر راستی آزمایی شده و
ناصحیح را درباره چیزهای مختلف در ذهن داشته باشیم
و تالش خاصی هم برای بررسی درســت یا غلط بودن
آن نمی کنیم .اگر از بعضی افراد درباره هر چیزی سوال
کنیم ،باالخره پاسخی برای من و شما دارند .خواه تعمیر
تلسکوپ فضایی هابل باشد یا سفر به جنگل های آمازون

یا سرمایه گــذاری روی سکه و سهام! چرا که معتقدند
بی اطالعی ،کسر شأن آن هاست.
ما انسان ها برای توجیه اظهارات خود و داده هایی که
در ذهن داریم و به دیگران منتقل می کنیم ،هزار جور
آسمان و ریسمان داریم .تالش می کنیم که بعضی داده
های غلط و نادرست خود را با تزیین ادبیات فاخر و ارجاع
به گفته فالن شخصیت یا منبع خبری (که درستی آن بر ما
مشخص نیست) ،به خورد مخاطب بدهیم.
بی اطالعی را باید با نه گفتن یا نمی دانم ،جبران کرد
و به دنبال راستی آزمایی اطالعات و تصورات ذهنی
خود بود.
درست اندیشیدن ،شفاف اندیشیدن ،تکنولوژی فکر و
رهایی از ذهن فریبکار ،مهارت هایی است که باید آموخت.
شجاعت از بی اطالعی و عذرخواهی از دیگران ،به واسطه
این که درباره فالن چیز ،اطالعاتی نداریم ،مرام و منش و
فرهنگ افراد فرهیخته و داناست.
وقتی شما آدرسی را نمی دانید ،متخصص سرمایه گذاری
در بورس نیستید ،هنوز یک اجاره نامه منزل مسکونی
تنظیم نکرده اید ،دو ماه سابقه بیمه ندارید ،سابقه تحصیل
و زندگی در خــارج از کشور ندارید ،فرق رادیــولــوژی و
سونوگرافی را نمی دانیم نیازی نیست درباره بورس و
خرید مسکن و قوانین تامین اجتماعی و مهاجرت و مسائل

مروریبرمهمتریناتفاقاتموردتوجهکاربرانفضایمجازی درسال 98کهبرخیازآنهاازفیلمهای تراژیکهم تلختربود
«قطعا اگر این همه اتفاقاتی رو که تو سال  98افتاد تو یه فیلم سینمایی یکجا میدیدم وسط فیلم قطعش میکردم و
میگفتم بابا این دیگه خیلی خالیبندیه!» این توئیت شاید یکی از بهترین توصیفهایی بود که برای سال  98میشد به
کار برد .سالی که سرشار از اتفاقات تکاندهنده برای ما ایرانیها بود .در مطلب امروز تعدادی از این اتفاقات و بازتابی
را که در فضای مجازی پیدا کردند با هم مرور میکنیم.



2.9 M views

فیلمنبود،واقعیاست!

درمانی ،به دیگران مشورت دهید.
در دنیایی زندگی می کنیم که همه چیز ،تخصص و
فوق تخصصی دارد .از هوش مصنوعی گرفته تا جراحی
قرنیه .پذیرفته نیست که دیگران را به واسطه چیزهایی
که نمی دانیم و درستی آن ها بر ما مشخص نیست ،به
دردسر بیندازیم.
گاهی از افراد سوال می شود چرا روزی چند نخ تا چند
بسته سیگار می کشید؟ معموال این پاسخ را می شنویم
که پدر بزرگش ،روزی چندبسته سیگار می کشید و ۱۰۲
سال هم زندگی کرد! ما معموال چنین اظهاراتی را بیان
می کنیم تا چیزی را ثابت کنیم .به جای این که از عمل غیر
منطقی خود دفاع نکنیم ،به دنبال مثال هایی برای تطهیر
ذهن فریبکار خود هستیم .ما با مثال های خیلی ساده که
در ذهن ما نقش می بندد ،سعی می کنیم تصویری از دنیا
بسازیم .لذا ،به خاطر خطای در دسترس بودن ،درک و
برداشت صحیحی از خطرات در ذهن نداریم.
مــشــاوران معمو ًال قربانی خطای در دســتــرس بــودن
می شوند .آن ها اگر به یک مورد کام ً
ال جدید برخورد
کنند ،دست هایشان را باال نمی برند و با حسرت نمی
گویند« :واقع ًا نمی دانم چه پاسخی بدهم؟» درمقابل ،به
یکی از روش های آشناتر خود رو می آورند ،فارغ از این که
مناسب است یا خیر.

هنوزواردسالنونشدهبودیمکهراهافتادنسیلدراستانهای
شمالی ،غافلگیرمان کرد .و هنوز درگیر این سیل گسترده
بودیم که انتشار ویدئوهایی تکاندهنده از دروازه قرآن شیراز
همهمان را در بهت فرو برد .سیلی ناگهانی که متاسفانه جان
تعدادی از مسافران نــوروزی و ساکنان شیراز را گرفت .اما
سلسلهسیلهابههمینچندمنطقهختمنشدوباادامهبارشها
تعدادی دیگر از استانهای جنوبی ،مرکزی و جنوب غربی
را هم درگیر سیل کرد .البته در همین روزها بود که مردم بار
دیگرمهربانیبیانتهایشانرابههرشکلیکهتوانستندنشان
دادند.ازپویشهایجمعآوریکمکبهمردمسیلزدهگرفته
تاکسانیکهداوطلبانهدرمناطقحاضرشدندوکمککردند.
اماسیلدرماههایآخرسالهماستانهاییمانندسیستانو
بلوچستان،کرمانوهرمزگانرابامشکالتزیادیمواجهکرد.

همسرکشیتوسطشهردارسابقتهران( 7خرداد)
صبح سهشنبه  7خرداد انتشار خبر
قتل میترا استاد همسر محمدعلی
نجفی شــهــردار ســابــق تــهــران در
رسانهها منتشر شــد .کمتر از 10
ساعت بعد این ماجرا ابعاد جدیدی به
خـــود گــرفــت .غـــروب هــمــان روز،
محمدعلی نجفی لب به اعترافی
بزرگوتلخگشود.اوباحضوردرکالنتریخودشرابهعنوان
قاتلمعرفیکردورسماقتلرابهعهدهگرفت.درهمینزمان
صداوسیماگزارشیازلحظهحضورنجفیدرکالنتریوچای
خوردنش پخش کــرد که ایــن فیلم تا مدتها محل بحث
کاربران فضای مجازی شد .در نهایت پس از برگزاری دادگاه
محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد که البته مورد
بخشش اولیای دم قرار گرفت .تا این لحظه هنوز رای نهایی
پرونده صادر نشده است.

شکاربزرگ گلوبال هاوک ( 30خرداد)
پنجشنبه  ۳۰خــرداد بــود که یک فروند پهپاد آمریکایی
که در ساعت  ۱۴دقیقه بامداد از پایگاه هوایی الظفره در
نزدیکی شهر ابوظبی کشور امارات به پرواز درآمده بود بعد
از طی مسافتی طوالنی ،حدود ساعت ۴بامداد وارد آبهای
سرزمینیجمهوریاسالمیایرانوتوسطپدافندهواییسپاه
پاسدارانسرنگونشد.ایناقتدارهواییبازتابگستردهایدر
جهانداشتوتامدتهادربینترندهایفضایمجازیدیده
میشد .کاربری همان زمان درباره اهمیت این شکار نوشت:
«برای این که اهمیت شکار پهپاد گلوبال هاوک  RQ-4رو
متوجهبشید،بدونیدکهقیمتهرفروندآن ۲۲۲میلیوندالر
است.آن هم در حالی که قیمت هر جنگنده  F-16فقط ۱۸
میلیوندالرتعیینشده»

ورود بانوان به ورزشگاه ( 18مهر)
«بانوان رسما وارد ورزشگاه شدند» .از مدتها قبل تر بحث
حضور بانوان در ورزشگاهها مطرح بود تا این که باالخره
مسئوالن فدراسیون تصمیم گرفتند به حضور بانوان در
ورزشگاه رضایت دهند .این اتفاق در روز  18مهرماه افتاد و
خانمهابرایتماشایبازیتیمملیفوتبالایرانوکامبوجدر
چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ،موفق شدند وارد
ورزشگاه آزادی شوند .مسابقهای که با برد شیرین تیم ملی
فوتبال کشورمان تحت سرمربیگری ویلتموس همراه شد.
طوری که بازی با نتیجه  14بر صفر به نفع تیم ملی ایران به
پایان رسید .این حضور و برد پرگل و حضور تماشاگران خانم
درفضایمجازیبااستقبالوشوخیهایزیادیهمراهشد.

گرانی پرماجرای بنزین ( 24آبان)
افــزایــش ناگهانی قیمت بنزین به
لیتری 3000تومان را می توان یکی
از تاثیرگذارترین اتفاقات سال 98
دانستکهتبعاتشتامدتهادرکشور
مشاهده شد .این تصمیم که به طور
ناگهانی توسط دولت به اجرا درآمد
موجب واکنشهای زیادی از طرف
مردمشد.عدهزیادیبهاینموضوعانتقادکردندکهچراپیش
از اجرا با مردم در میان گذاشته نشده و افکار عمومی اقناع
نشدهاند .مدتی بعد با اظهارنظر عجیب رئیس جمهور مبنی
بر این که خود من هم جمعه متوجه شدم موجب برانگیخته
شدن انتقادات زیادی نسبت به شخص رئیس جمهور و شاید
بهکلیدواژهایبرایشوخیدرخصوصمسائلمختلفیبدل
شد .در ادامه اغتشاشات و ناآرامیهایی هم در شهرهای
مختلف رخ داد که هزینهها و خسارتهای زیادی به کشور
وارد کــرد .در همین روزهــا بود که اینترنت کشور توسط
مسئوالن قطع شد و برای حدود یک هفته بسیاری از کاربران
از اینترنت محروم شدند .اتفاقی که در این مقیاس در کشور
بیسابقه بوده است  .

قرصهایی الی کیک! (آذر)
در اواسط آذرمــاه انتشار فیلمها و عکسهایی مبنی بر پیدا
شدن قرص در بین کیکها و کلوچهها توجه کاربران زیادی
را برانگیخت .موضوعی که در ابتدا یک شایعه یا شوخی به
نظر میرسید اما هر چه که گذشت گستردگی آن و تاییدش
توسطمسئوالنموضوعراواردفازجدیدیکرد.البتههیچگاه
دقیقا مشخص نشد که هدف کسانی که این حرکت عجیب
و خطرناک را راه انداختند چه بود اما این موضوع باعث به
مخاطره افتادن امنیت روانی افکار عمومی شد .این موضوع

بعدها با شوخیهای مختلفی همراه شد .مثال در همین
روزهــای کرونایی هم کاربران به یاد این قرص ها بودند و
کاربری نوشت« :اون قرصها که الی کیک گذاشته میشد
مربوط به همین مرحله کرونا بود .باید همون موقع قرصها را
برمیداشتیمتااالنگیماورنشیم!»

ترور ناجوانمردانه حاج قاسم ( 13دی)
بامداد جمعه  13دیماه با خبر تلخ و شوکهکنندهای همراه
بود« .سردار سلیمانی ترور شد» .فرمانده نیروی قدس سپاه
پاسدارانانقالباسالمیدرنخستیندقایق 13دیماه98
درحملهایتروریستیتوسطپهپادآمریکاییدرفرودگاهبغداد
بهشهادترسید.بالفاصلهپسازانجاماینترورناجوانمردانه
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد شخص ًا دستور حمله را صادر
کرده است .سپهبد قاسم سلیمانی در این واقعه به همراه
ابومهدی المهندس از رهبران گروه حشدالشعبی و  10نفر
دیگر به مقام شهادت نایل شدند .این موضوع در ایران بازتاب
بسیار گستردهای داشت؛ به گونهای که در اقصی نقاط کشور
مردمبرایمحکومکردناینعملیاتتروریستیبهخیابانها
آمدند.تصاویر وداع با شکوه مردم ایران و برخی کشورهای
منطقهباحاجقاسمویارانشبازتابگستردهایداشتوحتی
برخی بازیگران هالیوود هم به بازنشر همراه با تعجب این
تصاویر در صفحاتشان پرداختند .متاسفانه در جریان تشییع
پیکرسردارشهیدهماتفاقیتلخدرشهرکرمانافتادو 56نفر
ازهموطنانمانجانخودشانراازدستدادند.

حملهموشکیبهپایگاهعیناالسد( 18دی)
پس از ترور ناجوانمردانه سردارسلیمانی کلیدواژه «انتقام
سخت»بارهامورداستفاده کاربرانقرارگرفت تااینکهپنجروز
پسازحادثهواردفازعملیاتیشد.طیاینعملیاتمقتدرانه،
نیرویهوافضایسپاهپاسدارانانقالباسالمیدرجوابترور
حاجقاسمتعدادیموشکبالستیکبهمواضعدولتآمریکادر
پایگاه عین االسد کشور عراق شلیک کرد .طی حمله موشکی
ایران به پایگاه نظامی آمریکا که از آن با عنوان رسمی عملیات
شهیدسلیمانییادمیشود،تجهیزاتکاربردیوجنگیارتش
آمریکا از بین رفت .موضوعی که تا مدتها بحثبرانگیز بود.
آمریکاییهادراینمدتسعیکردندتلفاتخودشانراناچیز
نشاندهنددرحالیکهاخبارحکایتازاینداشتکهآمریکادر
اینعملیاتضربهسختیخوردهاست.

ماجرای پرواز شماره 752اوکراین ( 18دی)
چندساعتپسازعملیاتظفرمندانه
سپاه پاسداران بود که خبر تلخ سقوط
یک هواپیمای مسافربری حوالی
شهریار کــرج منتشر شــد .ماجرای
پــــرواز شــمــاره  752هواپیمایی
اوکراین یکی از تلخترین اتفاقات سال
 98محسوب میشود که در بحبوحه
تنش سیاسی بین جمهوری اسالمی ایران و آمریکا رخ داد.
در این هواپیما  176نفر مسافر و خدمه حضور داشتند که
متاسفانه همه آنها جان خودشان را از دست دادند .ابتدا
سقوط این هواپیما بر اثر نقص فنی اعالم میشد تا این که سه
روز پس از حادثه پرده از واقعیت برداشته شد و با بیانیهای که
توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران منتشر شد
مشخص شد این هواپیما بر اثر برخورد اشتباه موشک ساقط
شده است.

مرگ15هزارپرندهدرتاالبمیانکالهمازندران( 7بهمن)
روز  7بهمن  98خبر مــرگ هــزاران فالمینگو در تاالب
میانکاله بسیاری از مردم را شوکه کرد .این خبر در حالی
منتشر شد که وجــود حجم عظیمی از الشه پرندگان در
ساحل این تاالب صحنه تلخی را رقم زده بود .بعد از گذشت
دو هفته و پس از آزمایشهای سازمان دام پزشکی کشور،
دلیل مرگ  15هزار پرنده مهاجر وارد نشدن آب باالدست
به تاالب میانکاله اعالم شد .با این توضیح که وارد نشدن آب
به تاالب میانکاله سبب ایجاد شرایط بیهوازی و تولید سم
بوتولیسم شده است؛ چراکه سدها و پمپاژها جلوی ورود آب
به تاالب را میگیرند .یک ماه بعد هم تعدادی از شکارچیان
مرگ پرندگان میانکاله را به عهده گرفتند و اعالم کردند
آنها سم را وارد آبهای منطقه کردهاند .ادعایی که البته
توسط مسئوالن رد شد.

اپیدمی ویروس کرونا ( 30بهمن)
اما آخرین رویداد مهم سال  98ورود
ویروس کرونای جدید به کشور بود که
البتههنوزباآندرگیرهستیموسالنو
را هم در مبارزه با ایــن ویــروس آغاز
خواهیم کرد .ورود کرونا در حالی30
بهمنماهرسمااعالمشدکهیکماهاز
شیوع آن در چین میگذشت .پس از
اعالم ورود بیماری عدهای به موضوع قطع نشدن پروازهای
ماهانبهچینانتقادواردکردندوعدهایمعتقدبودندویروس
پیش از اینها وارد کشور شده و دیر به مردم اعالم شده است.
ادعایی که البته از سوی مسئوالن کشور رد شد.شاید بتوان
گفت ویروس کرونا که باعث در خانه ماندن بسیاری از مردم
شده حجم حضور کاربران در فضای مجازی را نیز به شدت
افزایشدادهوهشتگهایمختلفیدراینخصوصایجادشده
است  .تا لحظه نوشتن این مطلب بیش از  16هــزار نفر از
هموطنانبهویروسمبتالشدهاندوتعدادکشتهشدگانهمبه
مرز 1000نفررسیدهاست.

