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ماسکهایقرضی،فراکسیونعدسیوخواستگاریبا!k




3.1 M views

خواستگاری از آدم  kباال!
«اختالف طبقاتی کم بود ،اختالف فالوئری هم اومد!» پیامی
از یک کاربر فضای مجازی منتشر و حسابی پربازدید شده
و واکنش کاربران مختلف را در پی داشته است .موضوعی
که نشان از نوع نگاه جدید آدمها به افراد دوروبرشان
دارد .این کاربر نوشته« :از یه دخترخانم خوشم اومده
بود ،رفتم دایرکتش .دیدم  63Kفالوئر داره .وقتی ازش
خواستگاری کردم ،گفت :تو خجالت نمیکشی با 1kفالوئر
داری به من پیشنهاد ازدواج میدی؟ برو جوجه دنبال همk
های خودت!» کاربری نوشت« :واقعا این رو به عینه دیدم
کهافرادهمچینکهتعداددنبالکنندههایمجازیشونباال
میره فکر میکنن خیلی آدم مهمی هستن و رفتارهاشون
عوض میشه» .کاربر دیگری نوشت« :همین رفتار رو
سلبریتیها دارن و موقع اختالف با هم یهجوری صحبت
میکنن انگار دنبال کنندههاشون ارتششون هستن که تا
اراده کنن میتونن به هر جایی حمله ببرن!»

2.9 M views

حل نقطه ضعف صندوق عقب خودروهای داخلی
ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود
که در آن فردی برای حفره امنیتی صندوق عقب خودروها
که سارقان با یک میخ به راحتی آن را باز می کنند راه حلی
پیدا کرده است .در این ویدئو این فرد نشان می دهد،
برای باز کردن در صندوق عقب حفره ای وجود دارد که
با انداختن یک میله فلزی در آن سارق در صندوق را باز
می کند و وسایل آن را به سرقت می برد .او برای این که
سارق دیگر نتواند از این حربه استفاده کند می گوید
باید این حفره را با یک پیچ و مهره بست .کاربری نوشت:
«همینو مگه طراح این ماشین نمی دونسته که اون حفره
رو ببنده تا شاهد این همه سرقت نباشیم ».کاربر دیگری
نوشت« :با یه پیچ میشه از کلی سرقتا جلوگیری کرد ولی
اونی که باید این پیچ رو نمیذاره!»

تصاویر پربازدید فضای مجازی
این بار
نمی خوام بگم
سفر نرید و
ماسک بزنید تا
به کادر درمانی
فشار نیاد،
می خوام به
مسئوالنبگم
برخی پرستارای
گیالن چهار ماه
حقوقنگرفتن
حواستون
هست؟!

بهفکرمدافعانسالمتباشید

درمانهربیمارکروناییچقدرهزینهدارد؟رئیسکمیسیونبهداشتمجلس
ومعاونتدرمانوزیررقمهایمتفاوتیمیدهند!

سبوک
پیتزافروشی ،باالتر از آمازون ،اپل و فی 

اشتباهنکنید
جذابترین
سهمتویبورس
آمریکامتعلق
بهآمازونیا
فيسبوكواپل
نیستبلکه
سهامپیتزا
فروشیدومینو،
بازدهیخیلی
باالتریداشته
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ماسکهایقرضی

استفاده از تلگرام در پایینترین مقدار

«کروناواقعاتواینصحنهشکستخورده!»یکیازکاربران
فضای مجازی در موضوع ماسک زدن روایت بامزه و البته
عجیبی را نقل کرده که حسابی در شبکه های اجتماعی
پربازدید بوده است .این کاربر در صفحهاش نوشت« :مادر
یکیازدانشآموزانبرایگرفتنکارنامهاومدهبود،ماسک
نداشت ،راهش ندادیم داخل .رفت تو حیاط مدرسه و با
ماسک برگشت! ازش پرسیدم تو که ماسک داری ،چرا
نمیزنی؟ گفت نداشتم ،ماسک مادر فالن دانشآموز رو
قرض گرفتم!» کاربری نوشت« :حاال این که خوبه .ما یه نفر
رو اجازه ندادیم بدون ماسک بیاد داخل ،شالش رو بست
دور دهانش و گفت :حاال راضی شدین؟ و رفت داخل».
کاربر دیگری نوشت« :وضعیت طوری شده که باید یه
چیزی بذاریم روی یارانه ای که دولت بهمون میده تا بتونیم
ماسکی رو که اجباری شده تامین کنیم».

گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که در آن آمده بود،
استفاده از تلگرام در خرداد امسال به کمترین اندازه
خود در شش ماه گذشته رسیده است .بنابر این گزارش
میزان بازدید از مطلب کانالهای تلگرامی در خرداد به
کمترین میزان در ششماه رسیده و بهطور میانگین،
روزانه  1/4میلیارد بوده که در مقایسه با ماه قبل در
هر روز  0/21میلیارد بازدید کاهش داشته است .البته
در این گزارش آمده است که این موضوع در همین بازه
زمانی سال پیش هم اتفاق افتاده و در سال  98نیز در
سه ماه اول سال شاهد کاهش استفاده از تلگرام بوده
ایم .کاربری نوشت« :خب این نشون میده فصل امتحان
ها هر سال بازدیدهای تلگرام رو کم می کنه» .کاربر
دیگری نوشت« :امسال احتماال بازدیدها از پارسال هم
کمتر بوده چون بچه ها اینترنت شون رو بابت کالس های
آنالین تموم می کردن».





2.8 M views
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تشییعهایمرگبار!
با وجود آمار روز افزون کرونا در خوزستان ،روز گذشته
ویدئویی از مراسم تشییع یکی از بزرگان عشایر شادگان
در شبکه های اجتماعی پربازدید شد .بسیاری از مردم این
منطقهبهرغمهشدارهایمسئوالنوزارتبهداشتبازهم
بدون رعایت فاصله اجتماعی و در حالی که بیشترشان
ماسک نداشتند ،در مراسم تشییع شرکت کردند که
واکنش های زیادی را به همراه داشت .کاربری نوشت:
«این حجم از جمعیت ،خبر از روزهایی با آمار کرونایی باال
در خوزستان داره ».کاربر دیگری نوشت« :طبق چیزایی
که توی خبرا داریم می خونیم بیشتر افرادی که به تازگی
کرونا گرفتن توی مراسم ختم و عروسی بوده ».کاربری
هم نوشت« :رفتن به تشییع جنازه و ختم ممکنه شما
رو ناقل کنه و خدای نکرده باعث مردن یکی از عزیزان
خودتون بشید».

فراکسیون سیر و عدس!
از گفتوگوی علیرضا سلیمی نماینده محالت در مجلس
شورای اسالمی با خبرگزاری فارس جملهای منتشر شده
که حسابی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و با
آن شوخی شده است .سلیمی در این مصاحبه گفته:
«تشکیل فراکسیونهایی همچون فراکسیون عدس و
سیر به هیئت رئیسه واصل شده که سوال این جاست
شأن یک فراکسیون در این حد پایین آورده شود!» نقل
همین جمله کافی بود که کاربران شوخیهای مختلفی با
آن انجام دهند .کاربری اصفهانی نوشت« :از نمایندهها
میخوایم برای تشکیل فراکسیون بریونی ،گز و فرنی
یه همتی بکنن» .کاربری قمی هم به شوخی نوشت« :ما
هم خواهان تشکیل فراکسیون سوهان حاج حسین
و بــرادران هستیم پس» .کاربری هم نوشت« :ظاهرا
بعضی نمایندهها هر چیزی رو که دوست دارن واسش
کمیسیون تشکیل میدن».

همینطور
کهدرتصویر
میبینید
ازیهطرف
شهرداری
اهوازدرحال
آسفالتکردن
خیابونهواز
اونطرفآب
وفاضالبدر
حالکندن
آسفالت!

هایپتومتواربرخینهادها
کار

حمدزاده ۵۲۰تومان!
ادکلننویدم

من توقعم
از ادکلن با
مارک نوید
محمدزاده
اینه که حتی
اسمشم
مثل ادکلن
مشهدی ها
فضا رو پر از بو
کنه!

یکیاز
معضالت
هندکمبود
سرویس
بهداشتیهبرای
همینطفلکیا
مجبورنهمه
جایههمچین
تابلوییبزنن
حتیسالن
انتظارفرودگاه

صورتحساب
کـــــرونـــــــا

سالنانت

ظارفرودگاه

بین
المللیهند

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

ناصررعیتنواز«-اگرخداینکردهکرونابگیرمچقدربایدبرایبهبودیهزینهکنم؟»شایداینروزهااینمهمترینسوالیباشد
کهدرذهنبسیاریازمردمکهباشرایطسختاقتصادیدستوپنجهنرممیکنند،نقشبستهاست.اینروزهاوراینگرانیهایی
که درباره کرونا وجود دارد ،ترس از هزینههای سرسامآور این بیماری عجیب و غریب هم رهایمان نمیکند .روز گذشته هم یک
کاربراینستاگرامیدرآمریکاازهزینهدارویهشتمیلیونیرمدسیویروهزینه 65میلیونتومانیهردورهدرمانبیمارکرونایی
در صورت ورود این دارو به ایران نوشت .هرچند گفته میشود هزینه درمان بیماران کرونایی رایگان است ،اما شایعاتی در فضای
مجازیحاکیازآناستکهبرخیبیمارستانهاسلیقهایعملوازبیمارانهزینهباالییدریافتمیکنند.دراینگزارشبارئیس
کمیسیونبهداشتمجلسومعاونتدرمانوزیربهداشتدربارههزینههایدرمانصحبتمیکنیم.

فاکتور 54میلیونتومانی!
حسین عــلــی شــهــریــاری رئیس
کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس از متغیر بودن هزینه
ها در مداوای بیماران مبتال
به کرونا گفت .او در گفت
و گــو بــا خبرنگار مــا هزینه
های مداوا را وابسته به میزان
روزهای بستری در آی سی یو و
همچنیننوعبیمارستان(خصوصی
یادولتی)متغیردانستواعالمکردهنوزدارویخاصیبرای
مــداوای کرونا در جهان پیدا نشده و داروهــای مختلفی در
درمان استفاده می شود و هر بیمارستان بر اساس وضعیت
بیمار دارو تجویز می کند .شهریار در البه الی صحبت هایش
از فاکتورهای  54میلیونی 20 ،میلیونی و  15میلیونی
بیمارانشگفتکهبهخاطرکرونابهبیمارستانهایخصوصی
پرداختکردهاند.رئیسکمیسیونبهداشتودرمانمجلس
همچنین دربــاره داروی رمدسیویر که این روزها از آن زیاد
صحبت و گفته می شود در آمریکا برای بهبودی مبتالیان به
کرونا استفاده شده و در درمان موثر است اعالم کرد که این
دارو در کشور ما محدود است و هنوز به صورت آزمایشی مورد
استفادهقرارمیگیرد.

هزینهبین 2.5میلیونتا 5میلیونتومان
هرچند رئیس کمیسیون بهداشت
مجلس از نبود پروتکلی خاص
برای درمان گفته بود اما در
تماسیکهبادکترحریرچی
معاون کل وزارت بهداشت،
داشتیم او با قاطعیت گفت:
«مگرمیشودپروتکلدرمان
نداشته باشیم؟» درباره هزینه
هــای بیماران کرونایی هم قاسم
جــان بابایی معاونت درمــان وزارت بهداشت در پاسخ به
سوال خبرنگار ایسنا در اوایل فروردین گفته بود« :متوسط
هزینه درمان کروناییها در هر پرونده برای بیمارستان بین
پنج میلیون در بخش مراقبت های ویژه و  2.5میلیون در
بخش عادی است .البته به این هزینه ها باید لوازم حفاظتی
پرستاران و پزشکان را هم اضافه کرد که در بخش عادی
حدود 200هزارتومانودربخشهایویژه 400هزارتومان
است» .این رقم ها مربوط به هزینه هایی است که هر بیمار
برایبیمارستانداردولیبرایاینکهبدانیدبیمارچقدرباید
پرداختکند،ادامهمطلبرابخوانید.

هزینه ها رادولت پرداخت می کند
اگرشمابرایدرمانبهیکبیمارستانخصوصیبروید،ممکن
استهزینههایزیادیازشمادریافتکنندامابهگفتهمعاونت
درمانوزارتبهداشت،دربیمارستانهایدولتی 90درصد
از هزینه ها به عهده بیمارستان و دولت است و بیمار فقط باید
 10درصد از هزینه ها را پرداخت کند .مبلغ این  10درصد
برایمبتالیانکروناییکهدرتختعادیبستریشدهباشند،
 150تا  450هزار تومان خواهد بود و اگر در بخش آی سیو
بستریشدهباشندبهحدودیکمیلیونتومانخواهدرسید.
البتهطبقگفتهمعاونوزیراگربیماریتوانپرداختهمان10

درصدراهمنداشتهباشدبهمددکاریبیمارستانهاابالغمی
شود که ۱۰درصد سهم بیمار را مددکاری بپردازد و بیماران
کمبضاعترایگانترخیصمیشوند.اودربارههزینهبیمارانی
که در بیمارستان های خصوصی بستری می شوند نیز گفت:
«تعداد بیماران مبتال به ویروس کرونا که به بیمارستانهای
خصوصی رفته و بستری شدهاند ،خیلی کم است و بیشتر
افرادیهستندکهیابیمهتکمیلیدارندیاتوانمالیبیشتری
برایپرداختدربیمارستانخصوصیدارند».

قیمتتستبدونداشتنعالیم
بنابرآنچهمعاوندرمانوزارتبهداشتگفته،تمامیهزینه
های تست و دارو در بیمارستان های دولتی برای مبتالیان
کرونا رایگان است اما در برخی مواقع پیش می آید که برخی
بهدلیلحساسیتوترسیکهازکرونا دارندحتیبعدازاعالم
پزشککهاینبیماریکرونانیست،اصراربهانجامتستکرونا
دارنــد .در این گونه مــوارد هم فرد باید خودش هزینه های
تست را در آزمایشگاه پرداخت کند .هم اکنون تست کرونا
در آزمایشگاه های معتبر با قیمت  450هزار تومان در حال
انجاماست.

هزینه درمان کرونا در آمریکا
برخالف کشور ما که درمان کرونا در بیمارستان های دولتی
تقریبا رایگان است ،طبق گزارش رسانه ها ،در آمریکا بین سه
تا چهار هزار دالر هزینه دارد .مشرق در گزارشی به نقل از یک
صفحه توئیتری ویژه «کووید »۱۹که اخبار مربوط به ویروس
کرونا را منتشر میکند ،نوشت« :در آمریکا هر فردی که بیمه
شده باشد ،باید برای تست کرونا۱۴۰۰،دالر بپردازد ،البته
اگرکسیبعدازابتالبهبیماریخودشرابیمهکند،اینمبلغبه
۳۲۷۰دالربرایهرتستکروناافزایشمییابد».کتیپورتر،
نماینده کنگره آمریکا هم گفت« :هزینه تست کرونا در آمریکا
۱۳۳۱دالر است .اگر قرار باشد کسی قرنطینه شود ،هزینه
آن۴۰۰۰دالر است۳۳.درصد مردم آمریکا به دکتر مراجعه
نمیکنندچونپولهزینهدکترراندارند».

یارانه ای برای پیشگیری
اجباریشدناستفادهازماسک،هزینهماسکراهمبهمخارج
بسیاری از مردم که با گرانی ها دست و پنجه نرم می کنند،
افــزوده است .از آن جا که هر ماسک حداقل دو هزار تومان
قیمت دارد ،اگر هر نفر در روز فقط یک ماسک استفاده کند،
حداقل باید ماهی  60هزار تومان پول بپردازد .حاال این رقم
را برای یک خانواده پنج نفره درنظربگیرید که می شود ماهی
 300هزار تومان .به همین دلیل احتمال استفاده از ماسک
در دهک های پایین به شدت کم خواهد بود .اما با توجه به آن
چهپیشازاینگفتیمکهمداوایهربیمارکروناییمیلیونها
تومانبرایدولتهزینهدارد،بهتراستدولتبرایپیشگیری
از ابتال به کرونا و متحمل شدن هزینه های گزافی که برای
یارانهدرمانهربیمارمیپردازد،یارانهایبرایماسکدرنظر
بگیردتاهمهبتوانندازماسکبرایپیشگیریاستفادهکنندو
ریسککمتریبرایابتالوجودداشتهباشد.همچنینهزینه
هایدولتبرایدرمانبیمارانکروناییهمبهمراتبکاهش
خواهدیافت.بااینحالبازهمبههمههموطنانپیشنهادمی
کنیمبرایدرامانماندنازویروسکروناحتماازماسکحتی
ماسکهایپارچهایاستفادهکنندومرتبدستهایخودرا
بشویندتاهرچهزودترازشراینویروسنحسخالصشویم.

