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قیامت نزدیک شده از واقعیت که در حالت به وقوع پیوستن است غافل  

 نشوید 
 ...دوستان عزیز

آیا متوجه هستید که کمره های فلمبرداری که همیشه نزد تان بود، بدون آنکه متوجه شوید،غایب و  

 . جای خود را به کمره های تلیفون موبایل تان با میگا پکسل بلند عوض نموده است 

کارمند داشت و در    170000در حدود  Polaroid و Kodak کمپنی  1998بطور مثال: در سال  

از  85حدود   فروش صادر    در صد  برای  در سراسر جهان  را  های مخصوص عکس  کاغذ  تولید 

میکرد، با تخنیک پیشرفته کمره های موبایل این کمپنی ها ورشکست و نا پدید شد.و این ناپدید شدن و  

 .سال برای چندین کمپنی دیگر نیز اتفاق خواهد افتاد  10الی  5گم شدن از 

رو به کاهش و جای آنرا پایه های سیستم چارچ برقی برای  متوجه هستید، که استیشن پمپ بنزین ها   -

تکه تشکیل شده، در   20000موتر ها گرفته است، چون موتور های موتر های دیزلی و بنزینی از  

تکه ساخته شده است ، جالب اینکه گرانتی دایمی دارد،   20حالیکه موتور های موتر های برقی از  

 .ها انجام پذیرد Robot زم است.که توسطدقیقه وقت ال  10برای ترمیم آن صرف 

 . معدن های ذغال سنگ به تدریج بسته شده میرود.استفاده آز آن تدریجاً محدود شده است  -

نیز از   Zoom،Tek tak ،foto shop } پروگرام مانند  - سال به زباله دان    10الی    5وغیره 

 .را به وجود بیآورد  سپرده خواهد شد، و عوض آن خدا میداند، مغز انسان چه چیز های

در صد در    90در ظرف چند ثانیه با دقت وسرعت   Watson { IBM} های{Robat } روبت  -

مشوره دهی حقوقی سبب بیکاری وکیل ها و همچنان همین کمپنی در تشخیص دقیق تر سرطان نظر 

 .به انسان کمک بزرگ به داکتران انجام میدهند 

ه تغییر میکند، شما با تلیفون موبایل تان موتر دلخواه را نزد سال آیند  2کمپنی های موتر سازی الی  -

 .تان خواسته میتوانید، و شما را به مقصد میرساند، پس ضرورت به الیسنس نیز ندارید 

ساالنه یکنم میلیون انسان در سراسر جهان در تصادم موتر ها کشته میشوند، ولی در آیند در هر  -

شود ، یک تصادم رخ خواهد داد، که سبب کاهش مرگ و میر  کیلومتر می  96000مایل که    60000

 .انسان ها خواهد شد 

 .شرکت های بیمه بیکار میشوند، زیرا حوادث نمی باشد  -

همه وسایط نقلیه } موتر، سرویس { وغیره توسط برق حرکت میکنند، پس نه    2030الی سال   -

ب آب وهوای پاک و گوارا خواهد سروصدا خواهد بود و نه هم کثافت محیط زیست و کشور ها صاح

 .شد 
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تولید انرژی توسط آفتاب و آسیای بادی بطور چشمگیر افرایش پیدا میکند، چون برق فوق العاده   -

 .ارزان میشود 

گروپ خون شما   Scan که از طریق تلیفون شما کار میکند، توسط Triad شرکت های طبی بنام -

 .را گرفته ، مریضی تان را تحلیل و تجزیه برای مریضی تان نسخه تداوی میدهد 

 با حرمت 
 ناهید علومی 

 . یادداشت: برای امروز همینقدر شوک دادن بس تان است 
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