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تصاویر پربازدید فضای مجازی

  روشدندستپیرمرددستفروشوشناساییضاربنقیدرعربستان!




3.1 M views

2.8 M views

مراقب این ترفندباشید

   قرنطینه با طعم سیل!

متاسفانه برخی ها با انتشار اخبار جعلی به دنبال
سوء استفاده از دیگران هستند .به تازگی هم خبر جعلی
افشای اطالعات هویتی  70میلیون ایرانی در تلگرام
منتشر شد که بازتاب گسترده ای داشت .در همین زمینه
چندین روبات تلگرامی درست شد که ادعا می شد این
روبات ها با گرفتن کد ملی و تاریخ تولد ،اطالعات هویتی
فرد را میدهند .این در حالی است که کاربر با افشای دو
بخش مهم از اطالعات هویتی ،یعنی شماره ملی و تاریخ
تولد ،بخش اعظمی از اطالعات محرمانه خود یا دیگران را
با روباتی نامطمئن به اشتراک گذاشت ه است .اما در ادامه
این روبات ها اطالعات شما را در سایتهای احراز هویت
وارد و نام ،نام خانوادگی و  ...را استخراج میکنند .اما نکته
مهم این جاست که حاال روبات تمام اطالعات شما را ،با کمک
خودتان استخراج کرده است.

«مسئوالن ؛ صحبتهای ایــن پیرمرد ســیـلزده را
بشنوید ».در روزهای اول سال که هموطنان مان در همه
کشور برای مقابله با کرونا در قرنطینه خانگی به سر می
بردند ،مردم برخی از مناطق سیستان وبلوچستان درگیر
با سیلی بودند که خانه و زندگی آن ها را برده بود .در
همین زمینه ویدئویی از پیرمرد سیل زده ای در شبکه
های اجتماعی دست به دست شد که از بالیی که سیل بر
سر زندگی آن ها آورده می گوید .از سیلی که همه وسایل
آن ها را برده است و آن ها را مجبور کرده که روی تپه ها
شب را به روز برسانند .کاربران به این صحبت ها واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :چند روز پیش فهمیدم یه
چیزی وجود داره به اسم (ستاد مقابله با سیل) و یه سری
آدم دارن پول میگیرن توش واسه این که هر سال هیچ
کاری نکنن!»





حاج قاسم در شیفت پرستاری

نوشته
جالبیکی
از پرستاران
دپارتمان
کرونا« :این
شیفت
بهنیابت
از سردار
عزیزم ،شهید
حاج قاسم
سلیمانی»

 2عکس

راهکارایتالیا،کرهجنوبی،انگلیس،آمریکا،استرالیا،ژاپنو...برایحمایتازقشرهایآسیبپذیرومشاغلکوچکچگونهاست؟

متفاوت از سیزده بدر

مقایسهاین
دوعکس
نشونمیده
مردمقرنطینه
روتوی13
فروردین
رعایتکردن
وامسال
گذاشتن
طبیعتیه
نفسیبکشه
برج آزادی

3.4 M views

قرض به رفقای قرنطینهای

2.9 M views

این روزهــا که خیلی از مردم برای حفاظت جان خودو
خانواد هشان در قرنطینه خانگی هستند ،بعضی از
خانوادهها هم هستند که دچار مشکل مالی اند .بعضی
افراد که روزمــزد کار میکردهاند حاال با تعطیل شدن
کارهاشان دارای مشکالت مالی برای تامین هزینه روزانه
خودشان هستند .در این شرایط الزم است دولتها از
شهروندان حمایت کنند .رضا رشیدپور ،مجری تلویزیون
در فضای مجازی پیشنهاد جالبی مطرح کرده ،او نوشته:
«خیلیهامون شماره کارت رفقای بیپول و خجالتیمون رو
داریم .خوبه اگه بیاطالع ،یه وجهی به حسابشون بریزیم
و یه پیامک بدیم که قرض دادیم .بعد از گذشت این
دوران بهمون برمیگردونن» .کاربری در این باره نوشت:
«اگر دولت کوتاهی کرده ما خودمون هم میتونیم هوای
افرادی که میشناسیم رو داشته باشیم و اجازه ندیم
خیلی در سختی باشن».

در این روزها که خیلی از ما در خانههای خودمان هستیم
این پرستارها و کادر درمانی هستند که با حوصله و مهربانی
که از الزمههای شغل شریفشان است در خط مقدم
مبارزه مصمم هستند بیماری را شکست دهند .ویدئویی
از یک بیمارستان منتشر شده است که در آن پرستاری
دلسوز و باحوصله گوشی تلفن را مقابل بیماری مسن قرار
میدهد تا او بتواند به صورت ویدئویی از طریق اینترنت
با خانوادهاش احوالپرسی کند .انتشار این ویدئو باعث
واکنش مثبت بسیاری از کاربران شده است .کاربری
نوشت« :پرستارها با این همه خستگی و فشار کاری که
دارن وقتی چنین کارهای مهربانانهای انجام میدن واقعا
امید رو به همه ما و مخصوصا به اون بیمار میدن تا هر چه
زودتر این بیماری رو شکست بدیم».





درود بر پرستاران باحوصله و دلسوز

2.4 M views

رو شدن دست پیرمرد دستفروش
پس از اجرای طرحهای محدودیت مشاغل و رفتوآمد،
به منظور مقابله با ویروس کرونا ،ویدئویی از یک پیرمرد
دستفروشدرکنارایستگاهمترویمحمدیهدرشبکههای
اجتماعی منتشر شد که با ابراز نارضایتی از این وضعیت،
عنوان میکرد توانایی خرید حتی یک «پنیر» را هم برای
بچه هایش ندارد .این ویدئوی ناراحت کننده به سرعت
در شبکههای اجتماعی پیچید و ظاهرا مبالغ قابل توجهی
نیز برای کمک به او جمع آوری شد .اما خبرنگار فارس در
یک گفت و گوی الیو اینستاگرامی با دختر پیرمرد متوجه
می شود که او سال هاست با خانواده اش زندگی نمی کند
و صاحب یک باب مغازه در شهر رودسر است و متوسط
ماهانه سه و نیم میلیون از کارت اعتباری خود هزینه
میکرده است .کاربران هم به ویدئوی خبرنگار واکنش
نشان دادنــد .کاربری نوشت « :چرا سریع احساساتی
میشین تحقیق نمی کنین؟» کاربر دیگری نوشت« :این
جوری که زندگینامه این پیرمرد رو درآوردید دیگه کسی
جرئت نمی کنه ناله کنه!»

2.1 M views

شناسایی ضارب نقی در عربستان!
سریال پایتخت در ایام نــوروز با اقبال خوبی از سوی
تماشاگران همراه بود .در یکی از قسمت های این سریال
نقی معمولی بعد از بازگشت از سفر حج ،دلیل شکستگی
سرشرابرخوردسنگیکازهمسفرانشدررمیجمرات
عنوان کرد .به تازگی محسن تنابنده در اینستاگرامش
تصویری از یک پیرمرد که با حالت خاص و حدت و شدت
فراوان در جمرات به شیطان سنگ می زند منتشر کرد و
نوشت« :کسی که سر نقی رو شکست پیدا شد!» کاربران
هم در زیر این تصویر ضمن انتقاد به برخی از صحنه های
پایتخت درباره این سریال به اظهارنظر پرداختند .کاربری
نوشت«:واقعاتویاینسریازپایتختجایمرحومخشایار
الوند حسابی حس میشه ».کاربر دیگری نوشت« :کاش
تلویزیون توی این ایامی که مردم باید بیشتر خونه بمونن
از این برنامه های جذاب بیشتر پخش کنه تا توی خونه با
زن و بچه مون دعوامون نشه».

نسخهاقتصادیبرای
زخمکروانییخانوادهها

کارخوب
نورپردازیبرج
آزادیباموضوع
قدردانیازکادر
درمانیواعالم
همبستگی
وهمدردی
باتمامی
کشورهای
درگیرباویروس
کرونا
به

دافعسالمت

یادشهدایم

دمجوانان
اردبیلیگرمکه
تونستنباتحریم
هاروباتکمک
پرستار،لباس
ایزولهکادردرمان
وماسکحرارتی
گرمکنندهریه
برایبیماران
کروناییبسازن

کاش این
تصویر
مظلومانه
زندهیاد دکتر
یحیوی که از
شدت خستگی
به خواب رفته،
زینتبخش
کتابهای
درسی
کودکان ایرانی
بشه

جوانانآین
دهدارکشور

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

ناصری -ویروس موذی و بی رحم کرونا که از حدود سه ماه پیش رد پایش در چین دیده شده حاال سر از  200و اندی کشور
در آورده و بیش از یک میلیون نفر را هم مبتال کرده است .بسیاری از بیماران روی تختهای بیمارستانی در یک قدمی
مرگ هستند و در برخی از کشورها هم با صحنههای تلخ و ناگوار انتقال شمار زیادی از اجساد با کامیون به خارج شهر
مواجه هستیم .اما گسترش این ویروس موذی تنها سالمت افراد را نشانه نگرفته و باعث تعطیلی بسیاری از مغازه ها و
کسب و کارهای کوچک در سراسر جهان شده است .بسیاری از کسب و کارها و مشاغل به دلیل محدودیت تردد مردم
ضررهای قابل توجهی را متحمل شده اند .مشاغلی هم که درآمد آن ها روزانه بوده هم در سایه شوم سنگین ویروس کرونا
آسیب دیده اند و حتی برخی از مشاغل روزمزد به دلیل اجرای فاصله گذاری اجتماعی برای قطع زنجیره کرونا برای تامین
معیشت خود دچار چالش شده اند .در این میان کشورهای درگیر با کرونا برای حمایت از قشر آسیب پذیر و کسب و
کارهای کوچک دست به حمایت های مالی با راهکارهای خاصی زده اند که در ادامه به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم.

ایتالیا بسته 25میلیاردیورویی

کشور ایتالیا هر چند از لحاظ تعداد مبتالیان به کرونا در رتبه
دومقراردارداماازلحاظآمارمرگومیردربیمارانکروناییبا
 13915نفرفوتیتالحظهتنظیماینگزارشدررتبهاولقرار
دارد.اینکشوربرایشناساییافرادنیازمندازمردمخواسته
درسایتتامیناجتماعیاینکشورثبتنامکنندودولتبعداز
بررسیوراستیآزماییثبتنامکنندگانبهآنهاماهانه600
یوروتاسهماهپرداختکند.البتهاینسایتخیلیزودبهدلیل
هجوم مردم این کشور برای ثبت نام از دسترس خارج و باعث
انتقاد روزنامه های این کشور از جمله روزنامه الرپوبلیکا هم
شد .البته جدای این موضوع دولت ایتالیا یک بسته حمایتی
با ابعاد مختلف را هم برای مردم کشورش در نظر گرفته است
که از کمکهای مالیاتی گرفته تا تعویق پرداخت قبوض را
شامل میشود .بر این اساس ،دولت ایتالیا اعالم کرده است
مهلت ارسال اظهارنامههای مالیاتی تا سه ماه آینده به تعویق
میافتد .همچنین مهلت پرداخت قبوض برق ،گاز و آب تا
 ۳۰آوریل به تعویق میافتد .کسانی که برای خرید خانه اول
خود وام گرفتهاند ،میتوانند تا مدتی از پرداخت اقساط این
واممعافشوند.
دولت ایتالیا دوران قرنطینه کارمندان دولتی را معادل طول
درمان و بستری در بیمارستان در نظر میگیرد و بر همین
اساسحقوقاینافرادبهآنهاپرداختمیشود.
امابهجزمشاغلدولتی،دولتایتالیاهمچنینتصویبکرده
استوامباسودصفردرصدوبازپرداخت ۱۵سالهجهتتامین
نقدینگی و کمک به بازپرداخت وامهای پیشین به صاحبان
مشاغل خصوصی تخصیص داده شود .همچنین پرداخت
هزینههایتامیناجتماعیوعوارضشهرداریاز ۲۳فوریهتا
پایانآوریلبهحالتتعلیقدرآمدهاستوشرکتهامیتوانند
بعد از این تاریخ هم این مبالغ را به صورت اقساطی به دولت
پرداختکنند.
استرالیا بسته 18میلیارددالری

استرالیا هنوز چند ماهی از آتش سوزی های فصلی خود که
باعث مرگ  28انسان و بیش از یک میلیارد جانور در وسعت
 8.5میلیون هکتارشد ،فاصله نگرفته است که با کرونا دست
و پنجه نرم می کند .دولت استرالیا در  12مارس مبلغ ۱۷
میلیونو ۶۰۰هزاردالربرایطرحویژهمقابلهباآثاراقتصادی
ویروس کرونا اختصاص داده است .این بسته پنج گروه اصلی
رابهعنوانجامعههدفدرنظرمیگیردوبهآنهاکمکهایی
راتخصیصمیدهد.
 .1بسته رفاهی به مبلغ
 ۷۵۰دالر بــرای افــرادی
واجــدشــرایــط اختصاص
پیدامیکند.
 .2صــاحــبــان مشاغل
کوچک همراه با کارآموز،
مبلغ  ۲۱هزار دالر برای
کارآموزیدریافتخواهند
کرد.
 .3مــشــاغــل کــوچــک و
متوسط بین  ۲هزار تا ۲۵
هـــزار دالر کمک نقدی

برایگردشپولدریافتمیکنند.
 .4دیگر مشاغل (به استثنای شرکتهای بزرگ) مشمول
تخفیفهایمالیاتیوهمچنینکمکهای ۱۵۰هزاردالری
برایتشویقبهسرمایهگذاریمیشوند.
 .5مشاغل و شرکت های بزرگ نیز به یک صندوق جدید یک
میلیارددالریدسترسیپیدامیکنند.
دولــت استرالیا همچنین قول داد تا ماه آوریــل  ۹۰درصد
پرداختیهاپایانپذیرد.اینطرحهایحمایتیدولتاسترالیا
در حالی در دستور کار قرار گرفته که در این کشور تا کنون
 5314موردابتالبهویروسکرونامشاهدهشدهکهازاینمیان
 28نفرهمجانخودراازدستدادهاند.
دیگرکشورهایجهان
ازکمکبهسالمندانتاپرداختنقدیبههرنفر

آمریکا:دولتآمریکابهعنوانبزرگتریناقتصادجهانوعده
داده هزار میلیارد دالر به اقتصاد کشورش تزریق کند.دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری این کشور گفته طی دو هفته آینده،
البته با موافقت کنگره 250،میلیارد دالر قرار است از طریق
ارسالچکبهشهروندانآمریکاییپرداختشود.
کره جنوبی :به گزارش رویترز ،کره جنوبی برای کمک به
شرکت ها و کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا 80
میلیارد دالر در نظر گرفته است .براساس این گزارش بسته
نجاتاقتصادیکرهجنوبیشامل 29.1تریلیونوونکمک
مالیووامبهشرکتهایکوچکومتوسطاستو 20تریلیون
ووننیزبرایخریداوراققرضهشرکتهاوتزریقنقدینگیبه
شرکتهایبحرانزدهاختصاصخواهدیافت.
انگلیس:انگلیسهمضمنکاهشنرخسودبانکیبستهنسبتا
جامعی را معرفی کرد .وزیر دارایی این کشور برای حمایت از
کسبوکارهایکوچکوبزرگوامتضمینشدهدولتیمعادل
 ۴۰۰میلیارد دالر معرفی کرد؛ از جمله اقدامات این کشور
برای گذر از این بحران تعویق سه ماهه بازپرداخت وام مسکن
برای افراد نیازمند و همچنین معافیتهای تجاری مالیاتی
برایبعضیخدماتبودهاست.
ژاپن :به گزارش خبرگزاری فرانسه ،ژاپن هم برای حمایت از
مشاغلکوچکووالدینشاغل 15میلیارددالردرنظرگرفته
است.اینبستهحمایتیهمچنینشاملهزینه ۴۳۰میلیارد
ینیبرایچندینبرنامهازجملهپشتیبانیازتولیدماسکهای
محافظ،کمکبهمهدهایکودکومراقبتازسالمندانبرای
جلوگیریازشیوعبیشترویروسکروناست.
هنگ کنگ :به گزارش یورو نیوز ،دولت محلی هنگکنگ
اعــام کــرد که تصمیم گرفته با تزریق  ۱۲۰میلیارد دالر
هنگکنگ (مــعــادل 15.4
میلیارد دالر آمریکا) مانع
از تکرار رکــود اقتصادی به
دلیل شیوع کرونا شــود .بر
پایه این مصوبه دولت محلی،
هــر شــهــرونــد هنگکنگی
باالی  ۱۸سال  ۱۰هزار دالر
هنگکنگ ( ۱۲۸۰دالر
آمریکا) یارانه نقدی دریافت
خواهد کــرد تا با هزینهکرد
آن کسب و کارهای کوچک و
خردهفروشیهارونقبگیرند.

