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3.9 M views

صحبتهایجنجالیرسولپناهعلیهشجاع

3.1 M views

تصاویر پربازدید فضای مجازی
تصویری
تاثیرگذار
ازغذادادن
پرستاری
مهربانبه
بیمارکرونایی
بستریشده
دربیمارستان
شهیدبهشتی
بابل

مهربانیمدافعانسالمت

فرهنگسازیکروناییبهسبکچک

فیلم اظهارات عجیب رسولپناه سرپرست باشگاه
پرسپولیس ،دربــاره چند بازیکن پرسپولیس و شجاع
خلیلزادهحسابیحاشیهسازشد.دراینفیلمکهمخفیانه
در کوچه مقابل باشگاه ضبط شده ،سرپرست باشگاه
پرسپولیسخلیلزادهرابهعنوانسمتیممعرفیمیکند
و از مشکالت بازیکنان با شجاع می گوید .او در بخشی از
صحبت هایش هم به گونه ای حرف می زند که برخی آن
صحبت ها را بی احترامی به مردم مازندران قلمداد کردند
که خودش فوری از این مسئله عذرخواهی کرد .با این حال
کاربران عالوه بر ادبیات تعجبآور رسولپناه از افشای
جزئیاتمحرمانهداخلیتیمگالیهداشتند.کاربرینوشت:
«پرسپولیس حدود ۶۰روز دیگه باید بازی حساس فینال
آسیا رو برگزار کنه بعد این اظهار نظرها چه معنایی داره».
کاربر دیگری نوشت« :شاید حرف هاش درست باشه ولی
هر راستی رو هم نباید هرجا بگی!»البته رسول پناه به
دلیل همین اظهارات استعفا کرد.

توئیت نخست وزیر جمهوری چک خیلی زود در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد .ماجرا از این قرار است
که روز چهارشنبه عکسی از وزیر بهداشت جمهوری
چک بدون ماسک و در حال خروج از یک رستوران در
پراگ منتشر شد ،در حالی که مطابق قوانین جدید این
کشور رستورانها باید در این ساعت بسته میبودند و
استفاده از ماسک هم اجباری است .همین اتفاق باعث
شد نخستوزیر چک روز جمعه در توئیتی بنویسد که:
«اشتباه وزیر پریموال غیرقابل توجیه است .در زمانی که ما
از مردم میخواهیم قوانین مهم را رعایت کنند و در زمانی
که کادر درمانی متخصص ما در حال نبرد در خط مقدم
هستند ،چنین رفتاری کامال غیرقابل قبول است .من از او
خواستم استعفا کند و اگر این کار را انجام نداد ،آمادهام
که او را برکنار کنم ».کاربری نوشت« :باید اینجوری
فرهنگ سازی کرد تا مردم عادی هم رعایت کنند».





با فرهنگان بی ادعا

درکناربعضی
ازمدعیان
فرهنگکه
ماسک
نمیزننیه
هموطنچوپان
ِ
همهستکهدر
فضاییکامال
بازخودشرو
زدن
مقیدبه ِ
ماسکمیدونه

حمادران
سال

2.8 M views

جلوهجدیدازهیوالیدیپفیک

3.4 M views

سوالعجیبازپدرومادرها!

حتما درباره دیپ فیک شنیده اید همان تکنیک جدیدی
دروغین
هوش مصنوعی تصاویر و ویدئوهای

که برمبنای
ِ
واقعگرایانه درست می کند .اما به تازگی «بیبیسی»
در خبری از جلوه وحشتناک دیپ فیک پرده برداشته.
بیبیسی نوشت« :عکسهای برهنه جعلی هزاران زن
در اینترنت!» گویا بین سال های  2019تا  2020بیش
از  100هزار زن هدف ویدئوهای جعلی قرار گرفته اند
و تصاویر برهنه آن ها در شبکه های اجتماعی منتشر
شده است .انتشاردهندگان این تصاویر ،چهره واقعی
این زنان را که در شبکههای اجتماعی بارگذاری شده
بود روی ویدئوهای جنسی قــرارداده و با استفاده از
دیپ فِ یک ،تصاویر برهنه جعلی ایجاد کردهاند .بسیاری
در شبکه های اجتماعی نوشته اند که باید از این به بعد
بیشترمراقبعکسهاییباشیمکهازخوددرشبکههای
اجتماعی به اشتراک می گذاریم.

ویدئویی از یک گــزارش مردمی که در آن از پدر و
مادرها پرسیدند که« ،آیا بچه شما فیلم پورن میبیند
یا نه؟!» در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
در این گزارش که توسط گروه «کبریت» تهیه شده پدر
و مادرها در ابتدا قاطعانه به این سوال پاسخ منفی
دادند اما بعد از این سوال به آن ها ویدئویی نشان
داده می شود که چند نوجوان چند پورن استار را می
شناختند .بعد از انتشار خیلی ها به این ویدئو واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :اوال که هرکس این پورن
استار معروف رو شناخت ،لزوما پورنش رو ندیده؟ دوما
تو همین شبکه های اجتماعی کلی عکس و گیف بامزه از
این فرد هست که جنسی هم نیست ».کاربر دیگری
نوشت« :به نظر میرسه این گزارش رو بیشتر برای
الیک گرفتن ساختن تا آموزش به خانواده ها!».





یهزمانیاین
دمپاییها
رومادرهابه
صورتپرتابی
استفاده
میکردن
ولیحاالاین
شکلیشکردن
کهبهدردکالس
هایآنالین
میخوره!

خلقاثرهنریازدلویرانهها
اینمجسمه
که به «بانوی
آزادی» مشهور
شده توسط
تعدادی از
هنرمندان
لبنانیبا
استفاده از
ویرانه های
انفجار بندر
بیروت ساخته
شده

2.4 M views

جایکافینبود،یکیراکشتند!
یکی از گزارش های تکان دهنده روز گذشته در فضای
مجازی مربوط به گــزارش یورونیوز بود که به نقل از
یک فرمانده تفنگداران آمریکایی نوشت« :برای همه
زندانیان افغانستانی در بالگرد جا نبود یکی را کشتند!»
فرمانده خدمه بالگرد نظامی تفنگداران دریایی آمریکا
در یک مصاحبه تلویزیونی تکاوران استرالیایی را متهم
کرد که یک زندانی افغانستانی را در سال ۲۰۱۲به دلیل
«نبود جای کافی» در بالگرد به قتل رسانده اند .این نظامی
آمریکایی در گفت وگو با شبکه ای .بی .سی استرالیا گفته:
«تکاوران استرالیایی درخواست انتقال بازداشتی ها
از طریق بالگرد را کردند .خلبان بالگرد به استرالیایی ها
می گوید :این تعداد زیاد است ،ما نمی توانیم این تعداد
مسافر را حمل کنیم .بعد یک سکوت در بی سیم و صدای
تیر شنیده می شود و تکاوران استرالیایی می گویند :خب،
ما شش زندانی داریم ».در پایان فرمانده جاش به شبکه
ای .بی .سی گفته که او و دیگر تفنگداران دریایی آمریکا
«کامال ًاز آن چه بر آن زندانی رفته است ،آگاه بوده اند».

توفیق های اجباری
کرونـــــا !

2.1 M views

ساختاولیندارویضدکروناتوسطیکایرانی
خبر ساخت اولین داروی پد کرونا توسط یک ایرانی
هم از آن خبرهای حال خوب کن و پر افتخار بود که روز
گذشته در فضای مجازی منتشر شد .مدیر روابط عمومی
وزارت بهداشت در توئیتی نوشت« :امشب رمدزویر
به عنوان اولین داروی ضد ویروس کرونا در آمریکا
تایید شد .حاصل تالش و راهبری دکتر مهرداد وزیری
پارسی رئیس ارشد پزشکی شرکت گیلئاد ،پزشک
ایرانی که سال گذشته در صدر بخش پزشکی این
شرکت قرار گرفت و همکارانش اینک خبرساز شده
است ».کاربران هم به این اتفاق واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :کاش فضا در کشورمون هم به نوعی
فراهم بود تا می شد از این استعدادها در کشورمون
هم استفاده کنیم ».کاربر دیگری نوشت« :ایرانی های
زیادی در اقصی نقاط جهان داریم که باعث افتخار همه
ایرانی هاهستن ».کاربری هم نوشت« :حاال این دارو به
ایران و همه مردم می رسه یا نه؟!»

کووید 19-درکنارتمامبدیهایشکهجانبسیاری ازمردمراگرفتهمزایای اقتصادیو
اجتماعیهمداشتهکهدانستنشخالیازلطفنیست
ناصری -شاید تعجب کنید وقتی متوجه شوید که می خواهیم درباره مزیت های بیماری صحبت کنیم که همین دیروز در
کشورمان شش هزار و  134نفر به آن مبتال شده و  335نفر را هم به کام مرگ کشانده  .با همه این اوصاف بد نیست بدانیم
که کرونا توفیق اجباری شد تا برخی از کارها که شاید باید پیش از این به این مرحله می رسید رشد چشمگیری داشته باشد.
این ویروس توانسته آرزوی دیرینه ای به نام ثبت نام غیرحضوری در بورس یا افتتاح اینترنتی حساب را برآورده کند .در کنار
این موارد ،باید از دورکاری و کم شدن استفاده از کاغذ هم اشاره کرد .با این حال اگر شما هم مشتاق خواندن مزایای کرونا
هستید گزارش امروز را از دست ندهید.

توفیق اجباری استفاده از دورکاری

از هر چه بگذریم ،نمی توانیم از مزیت های دورکاری نگوییم.
شرایط کرونا باعث شده خیلی از شرکت ها و به طور ویژه
شرکت های خصوصی ،به این نتیجه برسند که چه نیازی دارد
کارمند نگون بخت را اول صبح در ترافیک خیابان ها تا محل
کار بکشانند؟ در حالی که همان کارها را می توان از خانه و
در حالی که روی تخت دراز کشیده ایم و سینی صبحانه کنار
دستمان است انجام دهیم .خیلی از کارمندان بخش زیادی
از وقت و هزینه شان را برای رفت و برگشت به محل کار از دست
می دادند اما از زمان شیوع کرونا خیلی ها دورکــار شده اند
و به جای منتظر ماندن برای مترو و اتوبوس یا پیاده روی در
هوای آلوده ،از همان خانه کارهایشان را انجام می دهند .با
وجود گذشت هفت ماه ،خیلی از شرکت ها به دورکاری ادامه
داده اند و اتفاقا خیلی از آن ها نتایج خوبی گرفته اند .هزینه
برق ،اینترنت ،صبحانه و ناهار کارمندان و خیلی خرج های
دیگر برای شرکت ها از بین رفته و کارمندها هم تا حدودی از
شرایط فعلی راضی هستند .هیچ چیز به جز شیوع بیماری
مثل کرونا نمی توانست فرهنگ دورکاری را جا بیندازد .خدا
را چه دیدید ،شاید حتی بعد از خالص شدن از شر این بیماری،
خیلیازشرکتهابهدورکاریکارمندانشانادامهدهند.چرا
که برخالف تصور قبلی ،در خیلی از پژوهش ها شاهد افزایش
بهره وری کارکنان در دوران دورکاری هستیم.

کم شدن استفاده از کاغذ
یکی دیگر از مزایای کرونا کاهش قابل مالحظه میزان کاغذ
در ادارات است .به دلیل این که اعالم شد ویروس کرونا روی
کاغذ حدود 3ساعت ماندگاری دارد در بیشتر ادارات استفاده
از کاغذ تا جای ممکن ممنوع شد و کارمندان موظف شدند از
طریق سیستم و نرم افزارهای اداری کارها را ارجاع دهند و به
آن رسیدگی کنند تنها در یک مورد معاون مالی اداری وزارت
علوم خبر از صرفه جویی  ۹۶میلیون برگ کاغذ در این مدت
داد .شاید پیش از این هم امکان این صرفه جویی بود اما به آن
توجه نمی شد و ویروس کرونا این اجبار را ایجاد کرد که بیشتر
ادارات از آن استفاده کنند و صرفه جویی های زیادی را هم به
همراه داشته است.

فعالترشدندولتالکترونیک
مراقبانپاندا
اینجوری
لباسمبدل
پوشیدنتا
یکبچهپاندا
روکهپدرو
مادرشواز
دستداده،
برایزندگی
درطبیعت
آموزشبدن!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدر
این صفحه میخوانید کیوآر کد
مقابلرا اسکنکنید.

پدرومادرفیک

فلسفه ایجاد دولت الکترونیک این بوده که خدمات دولتی
به صــورت مستقیم و  24ساعته به مــردم در بستر اینترنت
ارائه شود اما از اولین مصوبه ایجاد دولت الکترونیک در سال
 1381تا قبل از شیوع کرونا حداقل مردم از پیشرفت دولت
الکترونیک آن قدر باخبر نبودند اما به مدد کرونا حاال نقش
دولت الکترونیک پر رنگ تر شده و اتفاقات خوبی در این زمینه
رخ داده که به چند مورد آن اشاره می کنیم.
احراز هویت غیرحضوری سجام :تا پیش از کرونا کسانی که
می خواستند وارد بورس شوند ،باید به دفاتر پیشخوان یا شعب
کارگزاری ها مراجعه می کردند که اغلب صف های طوالنی
داشت تا این که کرونا باعث شد به کمک دولت الکترونیک حاال
بتوانیم گوشی را دستمان بگیریم و با عکس و ویدئوی سلفی،
خودمان را احراز هویت کنیم.
افتتاح اینترنتی حساب بانکی :این روزها بدون این که
پایتان به شعبه بانک که به گفته بسیاری از کارشناسان از مکان
های پر خطر و آلوده به کروناست باز شود می توانید برای افتتاح
حساب بانکی غیر حضوری اقدام کنید .البته نه به این معنا
که افتتاح حساب بانکی غیرحضوری شده باشد .چند بانک
امکان ثبت نام اینترنتی برای افتتاح حساب را فراهم کرده اند.

به این صورت که شما با مراجعه به سایت بانک اطالعات و
مشخصاتتان را ارائه میکنید و بعد از پر کردن فرم ها یک
کارمند بانک به در خانه شما می آید و بعد از گرفتن امضا و
اثر انگشت ،کارت بانکی تان را به شما تحویل می دهد .البته
شرکت پست هم خبرهای خوبی در این باره دارد .مدیرعامل
این شرکت در یک نشست خبری گفته در حال رایزنی با
بانک ها برای انجام تعدادی از خدمات بانکی از در منزل
هستیم؛ مثال مشتریان بانک ها می توانند از در منزل افتتاح
حسابکنند.بهگفتهرمضانعلیسبحانیفر،افتتاححساببه
تعدادی ابزار خاص مثل دستگاه امضای دیجیتال ،اثرانگشت
الکترونیکی و چگونگی دسترسی به این ابزار جلوی در منزل
نیاز دارد که پیش بینی امکانات الزم برای ثبت اثرانگشت به
صورت الکترونیکی ،امضای الکترونیکی و دوربین دیجیتال
را کرده ایم تا بتوانیم جلوی منزل مشتریان بانک برایشان
حساب افتتاح کنیم.
پرداخت وام یارانه :همیشه برای گرفتن وام چه کم یا زیاد باید
مراحل عجیب و غریبی را طی کنیم تا بتوانیم وام دریافت کنیم
هرچند هنوز این مرحله (یعنی پرداخت وام) فقط یک بار اجرا
شده اما همین یک بار نشان داد که می توان بدون گذران آن
همه مرحله تنها به کمک دولت الکترونیک و تنها یک پیامک
وام به درخواست کنندگان داده شود که امیدواریم بعد از این
بیشتر شاهد آن باشیم.

رونقکسبوکارهایاینترنتی
تا پیش از این برای خرید چاره ای جز بازارگردی و باال و پایین
کردن پله های پاساژها نبود اما حاال حتی خریدهای سوپر
مارکتی را هم می شود آنالین انجام داد .این روزها با توجه به
شرایط کرونا ترس از خرید اینترنتی برای خیلی از خانواده ها
از بین رفته است و خیلی ها با فروشگاه های اینترنتی آشتی
کرده اند .اتفاقی که تا حد زیــادی به نفع کسب و کارهای
اینترنتی تمام شده و از طرفی به سود مشتریان هم است.
سریع تر شدن فرایند خریدها ،از بین رفتن هزینه های رفت
و آمد و از همه مهم تر امکان مقایسه قیمت فروشگاه های
مختلف بدون نیاز به گشت زنی بین مغازه ها از جمله مزایای
فروشگاه های اینترنتی است .همین اقبال مردم به فروشگاه
های آنالین باعث شده حتی کسب و کارهای کوچک هم به
فکر راه انــدازی یک سایت برای فروش محصوالت شان به
صورت اینترنتی باشند.

پرداختآنالینهزینهتاکسی
اگر شما هم مثل من زیاد سوار تاکسی می شوید در حالی
که پول نقد در جیبتان ندارید حتما از پرداخت آنالین در
تاکسی ها به شدت استقبال می کنید .این روزها و به لطف
کرونا کمتر کسی دلش م ی خواهد از اسکناس های ناقل
برای پرداخت کرایه تاکسی استفاده کند و حاال هم مسافران
و هم راننده های تاکسی از پرداخت آنالین استقبال می کنند و
دیگر الزم نیست سر 200تومان پول خرد که در حد کیمیاست
با راننده های تاکسی بحث و جدل کنیم.

ماسکهایشفابخش
البته نباید از شکستن تابوی ماسک زدن هم به راحتی
گذشت .به لطف کرونا حاال بسیاری از مــردم از ماسک
استفاده می کنند و این اتفاق باعث شده در کنار نجات از
ویروس کرونا از شر ریزگردها و آلودگی های هوا که تا پیش
از این سالیانه افراد زیادی را بیمار می کرد و به کام مرگ می
کشاند جلوگیری شود.

