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تصاویر پربازدید فضای مجازی

مقایسه 2عکسجنجالیواعتراضبهمسئولکولرنشین!




3.1 M views
2.8 M views

مقایسه جنجالی  2عکس
روز گذشته تصویری از علی الریجانی در بیمارستان
مسیح دانشوری با عکسی از چند بیمار که چند وقت
پیش به دلیل ازدحــام مبتالیان کرونا و نبود تخت
در بیمارستان مسیح دانشوری به پارکینگ منتقل
شده بودند ،مقایسه شد که واکنش های زیادی به
همراه داشت .کاربری نوشت« :رسیدگی به اشخاص
منصبدار در تمام کشورهای جهان روالی فراتر از
قواعد روتین داره و قرار نیست با مسئوالن هم
مثل مردم عادی برخورد بشه ولی انتشار این عکس
هم درست نبود!» کاربر دیگری نوشت« :کاش توی
کشورمون شاهد این تبعیض ها نباشیم ».کاربری هم
نوشت« :اون عکس مال قدیم بود و ممکنه روزی که
الریجانی رفته تخت خالی وجود داشته ».کاربری هم
نوشت« :آخرش این ویروس کرونا سنگینیش روی
دوش مردم می مونه».

زندگی روستاییان با درآمد  500هزار تومانی
نموداری از مجموع درآمد ماهانه دهک های مختلف
مناطق روستایی در فضای مجازی منتشر شد که
بازتاب های زیادی داشت .در این نمودار که توسط
مرکز آمار تهیه شده می بینیم بیش از دو میلیون
روستا نشین کشور ماهانه کمتر از  500هزار تومان
درآمد دارند البته روستاییان دهک دهم هم بیش از
شش میلیون تومان در ماه درآمد داشته اند .کاربری
نوشت« :معموال توی روستا هزینه ها پایینه و در
خیلی از موارد از تولید به مصرف اند و برای میوه،
سبزیجات ،ماست و  ...پولی نمی خواد پرداخت کنن».
کاربر دیگری نوشت« :هرقدر هم روستا کم خرج
باشه بازهم با  500هزار تومان در ماه نمیشه زندگی
کرد ».کاربری هم نوشت« :در کنار اون دو میلیون نفر
اون آدم هایی رو هم که ماهانه بیشتر از شش میلیون
درآمد دارن ببینید».

رزمایشهمدلی

یهشاطربا
معرفتقمی
یهصندوق
نذوراتبرای
تهیهنون
افرادنیازمند
گذاشته
بعدش
خودشنون
رو میبرهدر
خونهشون
تحویلمیده

باشدتگرفتنابتالبهکرونادرکشور،احتمالمجازاتافرادیکهماسکنمیزنندوجود
دارد،اینمجازاتهاچیست؟

اقدام قابل تحسین

یهزوجکاشانی
مجلس
عروسی
نگرفتنو
پشتماشین
شوننوشتن:
«ایثارفقطاز
جانگذشتن
نیست.ایثار
ازخواستهدل
گذشتنهم
هست»...





کودک آزاری مدرن

2.4 M views

خالقیت در تذکر پارک اتومبیل

2.1 M views

سرکرده جوان بزرگ ترین هک تاریخ

«این جای پارک هم معضلیه ها!» ویدئویی در فضای
مجازی منتشر شده که یکی از شهروندان با آویختن
اعالمیههای مختلف به درخت و حتی چسباندن روی
خودرو از همسایهاش خواسته خودرو را در محل مد
نظر زیر سایه درخت پارک نکند .این ویدئو که مربوط
به شهر یزد است ،خالقیت شهروندان را در تذکر
دادن محترمانه به یکدیگر نشان میدهد! کاربری
نوشت« :این جای پارک هم توی کوچههای تنگ و
باریک معضلیه .به خصوص تو تابستون که همه
میخوان خودروشون زیر سایه درختی چیزی باشه».
کاربر دیگری در ادامه نوشت« :البته سایه درخت هم
معضالت خاص خودش رو داره .کال پرندهها رو درخت
منتظرن خودرویی پارک بشه تا خرابکاری خودشون
رو بر اساس رنگ خودروی پارک شده یه جوری که
به چشم بیاد انجام بدن!» کاربری هم نوشت« :طبق
قانون کسی نمی تونه از پارک خودرو کنار خیابون
جلوگیری کنه مگه این که جلوی پل باشه».

همین چند وقت پیش بود که تاریخی ترین هک رخ داد
و حساب کاربری ده ها فرد مطرح و شاخص آمریکایی
هک و با ارسال پیام هایی از طرفداران این افراد،
بیت کوین گرفتند اما به تازگی خبر دستگیری یکی
از سر کرده های این حمله هکری منتشر شده که
بازتاب زیادی داشته است .طبق خبرها این هکر ،یک
جوان آمریکایی  17ساله از ایالت فلوریداست که
بنا به اطالع دادستانی این ایالت ،این فرد روز جمعه
 ۳۱ژوئیه در تامپا واقع در سواحل غربی آمریکا در
فلوریدا دستگیر شده است .در این حمله حسابهای
توئیتری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ،بیل
گیتس بنیانگذار مایکروسافت و الون ماسک رئیس
خودروسازی تسال هک شده بودند .کاربری نوشت:
«باید این جور آدم های نابغه ای که عالمی رو حیرت
زده کرده اند آمــوزش داد تا از نبوغشون در راه
درست استفاده بشه».





تقصیرمنو
شماییکهاین
آدماروالیکمی
کنیمهمهست
کهباعثمیشیم
بعضیاحاضرشن
بهخاطرچندتا
الیکهربالیی
سربچهشون
بیارن!

تجربههای
پدرانه

نقره داغ یب خیالها!
ناصری-یکیچونکشهایماسکباعثشدهگوششدردبگیرد،ماسکنمیزند،دیگریچونوقتیماسکمیزندنفسشمی
گیرد،ماسکنمیزند،یکیاصالبهکرونااعتقادینداردکهبخواهدماسکبزند،یکیمیگویددارمولیتویجیبمه،یکیاحساس
میکندقیافهاشبیریختمیشودوماسکنمیزند،یکیویکیویکی....وتادلتانبخواهدآدمهاییکهماسکنمیزنندبرای
کارشان دلیل های بی منطق پیدا می کنند .هرچند استفاده از ماسک از 15تیر اجباری شده اما هنوز در محل کار ،در خیابان ،در
مترو،اتوبوس،تاکسیوحتیدربینافرادخانوادهممکناستآدمهاییراببینیمکهماسکنمیزنندواگراعتراضهمبکنی،اگر
توهین نکنند هزاران دلیل از جنس آن چه در اول مطلب نوشتیم می آورند .البته رئیس جمهور خودش در جلسه هیئت دولت از
وزیران کشور و بهداشت خواست برای کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند ،مجازات تعیین کنند که با توجه به
تجربهدیگرکشورهامیتوانحدسزدچهمجازاتهاییممکناستدرنظرگرفتهشود.البتهممکناستطرحمجازاتماسک
نزنهاهممانندطرحجریمهعابرانپیادهمتخلفکهسالهاپیشمطرحبودوهنوزخبریازاجرایآننیست ،اجرایینشود .البته
زیرساخت های الزم برای جریمه وجود ندارد و فقط می توان کارمندان را که قابل شناسایی اند جریمه کرد اما از آن جایی که بنا به
گفته مسئوالن وزارت بهداشت این ویروس تا مدت ها در بین ما باقی است الزم است ساز و کارهایی برای این منظور ایجاد شود .
بااینحال درادامهدربارهمجازاتهاییکهممکناستتعیینشود،زیرساختهایالزم والبتهلزومایناتفاقبیشترنوشتهایم.

لزومتعیینجریمه
با این که از نیمه تیر استفاده از ماسک در اماکن عمومی اجباری
شد ،با این حال در عمل هیچ اجباری برای زدن ماسک وجود
ندارد و بسیاری هم به همین دلیل آن را اجرا نمی کنند .نمونه
اش را در حمل و نقل عمومی کشور،در بیشتر اتوبوسها،
تاکسیها و واگنهای مترو می توان دید که کسانی بیترس از
واکنشهایقهری،سوارمیشوند ،بهراحتیازگیتهایورودی
عبورمیکنندوازجلویچشمرانندهومامورایستگاهمیگذرند
و در مسیر قرار میگیرند .نمونه بدترش در برخی مراکز تجاری
و تفریحی است که افراد بدون ماسک و بیپروا در آن ها تردد
میکنند و مانعی برایشان وجود ندارد و در آن بین ویروس کرونا
چرخمیخوردو اینجا وآنجاالنهگزینیمیکند.اینافرادبی
مالحظه و بی خیال که به دالیل واهی ماسک نمی زنند ،نه تنها
هزینههایزیادیرابر دوشوزارتبهداشتومردممیگذارند
بلکهباعثجانباختنبسیاریازهموطنانمانمیشوندکهاین
آمارهاازجانباختنبیشاز 200نفردرروزخبرمیدهد.البته
بامرورصحبتهایحریرچیمعاونکلوزارتبهداشت،بیشتر
می توان به لزوم تعیین مجازات پی برد .حریرچی گفته « :بعد از
این همه گفتن و خواهش کردن در برخی مراکز استانها مثل
اصفهان استفاده از ماسک تازه به 75درصد و در تهران که حاال
کانونانتشارکروناستبه 50درصدرسیدهاست».

پیشنیازهایجریمه
قطعا اجبار کردن برخی از مردم که با هیچ ادله ای قانع نشده
اند از ماسک استفاده کنند تا جان خودشان و دیگران را نجات
دهند،کارسختیاست.بااینحال برایاستفادهازقوهقهریه
و تعیین مجازات هایی مانند حبس در قرنطینه و جریمه باید
کارهایی را انجام داد که می توان به نمونه هایی از آن اشاره
کرد.قبلازهرچیزبایدماسکبهوفوروباقیمتمناسبتوزیع
شود .بعد از آن باید خیلی زود ساز و کار اعمال جریمه ،نحوه
پرداخت و جریمه تکرار یا نپرداختن آن تعریف شود تا مجازات
آدم های بی خیالی که ماسک نمی زنند به سرنوشت جریمه
عابران پیاده متخلف که سال ها پیش مطرح شد دچار نشود.
در وهله اول می توان بر اساس کد ملی افراد را جریمه کرد و
برای متخلف محدودیت هایی را در نظر گرفت  .در ضمن از
مسدود کردن راه های اخاذی و مقابله با اخاذانی که ممکن
است از این طریق اقدام به اخاذی کنند نیز نباید غافل شد.
این موضوع را هم باید در نظر داشت هرچند مجازات قانون
گریزان و ماسک نزن ها در این شرایط قرمز کرونایی نیاز
است اما در صورت بد اجرا شدن می تواند لطمات بیشتری
از جمله نارضایتی های بیشتر را به همراه داشته باشد و
باید مراقب بود که برای درست کردن ابرو ،چشمش را کور
نکنیم.

ما برای فراری دادن دزد وقتی خونه
نیسیتم چند تا استراتژی داریم که در کنار
روشن گذاشتن چراغ از این ترفندی که
می بینید هم استفاده می کنیم

تجربه جهانی برخورد با ماسک نزن ها

3.4 M views

اعتراض به مسئول کولرنشین
ویدئویی از اعتراض تند مجری شبکه خبر در فضای
مجازی منتشر شده که حسابی مورد توجه کاربران
قرار گرفته است .این مجری خیلی صریح و بیتعارف
میگوید ما وقتی کف خیابان منتظر مسئول هستیم
بیاید برویم گزارش تهیه کنیم ،مسئول حتی حاضر
نیست از پای کولر توی دفترش تکان بخورد ،چطور
میخواهد وضع اینطوری درست شود؟ او در ادامه
به مخارجی که بر دوش مردم قرار دارد ،اشاره میکند
و میگوید« :حاال شما گفتید در شرایط حاضر عروسی
نگیرید مردم حتما به آن عمل میکنند و خیلی هم
الزم است این کار .اما واقعا با هزینههای جهیزیه
خودشان چه کنند؟ آیا میتوانند جهیزیه هم نگیرند؟»
کاربری نوشت« :خوشحالم باالخره دغدغههای مردم
به طور صریح در رسانه ملی مطرح شد البته اگر گوش
شنوایی از طرف مسئوالن باشه» .کاربر دیگری
نوشت« :با کنار مردم بودن میشه همه مشکالت رو
حل کرد ولی باید کنار مردم بود».

2.9 M views

مرمت قلعه پرتغالی ها یا تخریب؟!
همه حر فها از حفاظت ،مرمت و سامان دهی قلعه
 ۴۰۰ساله یعنی یکی از برندهای جزیره هرمز برای
جذب گردشگر شروع شد؛ اما به نظر میرسد آخر
و عاقبتش آ نطــور که باید خوب نیست .به تازگی
تصاویری از مرمت دیوار قلعه پرتغالی ها در جزیره
هرمز دست به دست می شود که نشان می دهد
این بنا به صورت غیر اصولی در حال مرمت است که
واکنش های زیادی را به همراه داشت  .کاربری به
کنایه نوشت« :به نظر به جای یک مرمت کار آثار تاریخی
یک معمار سیل بند رو برداشتن برای مرمت انتخاب
کردن تا شاید در هزینه ها صرفه جویی کنن ».کاربر
دیگری نوشت« :یک عده با این مرمت ،معنای جدیدی
برای واژه مرمت ساختن ».کاربری هم نوشت« :با این
سهل انگاری ها تاریخچه و اصالت مکان رو از بین می
برند و باید برای این کار افسوس خورد».

برخالفیه
عدهکهبه
هیچوجه
فاصلهگذاری
اجتماعیرو
رعایتنمی
کنناینگربه
هاکنارپارک
هنرمندان
اینفاصله
رورعایت
کردن!

گربههایفهمیده

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

با نگاهی به تجربه کشورهای جهان می بینیم روش های
متفاوتی برای مجازات کسانی که به ماسک زدن اهمیتی
نمی دهند ،در نظر گرفته اند .در بین این تجربه ها از جریمه
داریم تا زندان و حتی برخی کشورها از خشونت برای اجبار
مردم استفاده کرده اند .البته کشورهای کمی هم از روش
ما استفاده و تنها به خواهش و آموزش مردم در زدن ماسک
بسنده کرده اند که در ادامه به مقدار جریمه و نحوه مقابله با
ماسک نزن ها در برخی کشورها پرداخته ایم.
آلمان | جریمه کارفرما :مجازاتی که برای ماسک نزن ها
در آلمان در نظر گرفته شده است ،از هشدار تا جریمه
نقدی را شــامــل مـیشــود بــرای مثال ایالت بایرن برای
کــســانــی کــه چــنــدیــن بـــار از ایـــن تدابیر تخطی کنند
و در مراکز عمومی مانند مغاز هها از ماسک استفاده
نکنند ،جریمه نقدی  ۱۵۰یورویی و برای تکرار این کار تا
 ۳۰۰یورو تعیین کرده است .این ایالت ،مراکزی را که برای
کارگران خود ماسک تهیه نکنند نیز تا  ۵۰۰۰یورو جریمه
می کند.
روسیه |  5هزار روبل :جریمه نقض مقررات پوشش الزامی
ماسک ودستکش در وسایل حمل ونقل عمومی ،برابر پنج
هزار روبل و در اماکن اجتماعی برابر با چهارهزار روبل
خواهد بود  .روسیه همچنین سیستم نظارت بر پوشش
ماسک را با کمک دوربین های نظارتی ایجاد کرده است.
هند |  5هزار روپیه :میزان جریمه استفاده نکردن از ماسک
در برخی ایالت ها یک صد روپیه ،در برخی 500و در تعدادی
از مناطق دو هزار تا پنج هزار روپیه تعیین شده است .هر
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روپیه حدود ۲۵۰تومان است.
پاکستان | زندان و جریمه  :مقامات پاکستان اعالم کردند
شهروندان این کشور که هنگام تردد در خیابان و اماکن
عمومی از ماسک استفاده نکنند ،بر اســاس نظر قاضی
جریمه یا حتی زندانی میشوند.
ترکیه |  2ماه تا یک سال زنــدان :در پی تصمیمگیری
استانداریها و فرمانداریهای شهرهای بزرگ ترکیه ،به
منظور کاستن از شیوع ویروس کرونا ،مردم  42استان از 81
استان ترکیه ملزم به زدن ماسک در معابر و اماکن عمومی
شدهاند .جریمه ماسک نزدن از دو ماه تا یک سال حبس و
بدل آن از  200تا  1000لیره ترک جریمه مالی به تشخیص
قاضی پرونده تعیین شده است.
کویت |  3ماه زندان :وزارت بهداشت کویت  ٢٧اردیبهشت
ماه طی بخشنامه ای اعالم کرد  :هر یک از افراد در صورت
استفاده نکردن از ماسک یا نپوشاندن دهان و بینی با هر
وسیله دیگری ،به سه ماه زنــدان یا پنج هزاردینار جریمه
خواهند شد.
قطر|  3ســال حبس :طبق مــقــررات و محدودیتهای
اجتماعی قطر افــرادی که در اماکن عمومی از ماسک
استفاده نکنند ،با مجازات تا سه سال حبس روبه رو خواهند
شد .عالوه بر حبس برای متخلفان مجازات مالی  ۲۰۰هزار
ریالی ( ۵۵هزار دالر) در نظر گرفته شده است.
به جز آن چه نوشتیم در کشورهایی مانند فرانسه ،ایتالیا،
استرالیا ،امارات ،عربستان و برخی ایالت های آمریکا هم
جریمه های سنگینی در نظر گرفته شده است.

