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2.8 M views

دوری  54روزه از فرزند

سرقت ناجوانمردانه قرن

«ان شــاءا ...زودتر کرونا بمیره!» مدتی پیش ویدئویی
در فضای مجازی منتشر شده بود از پرستاری که از نیمه
اسفند تا کنون فرزند خودش را ندیده و به خاطر شرایط
کاریاش این دوری را تحمل میکند .بهتازگی همین خانم
پرستار به یکی از برنامههای تلویزیون آمده و ویدئوی
تاثیرگذار حرفهای او در فضای مجازی منتشر شده است.
خانم سپیده بهبودی در این برنامه میگوید« :از اواسط
اسفند به طور دقیق  54روز است فرزندم را که پیش
پدر و مادرم گذاشتهام ندیدهام» .در ادامه برنامه فیلمی
از دختر او برایش پخش میشود که او آرزو میکند کرونا
زودتر بمیرد تا بتواند مادرش را ببیند .تماشای این فیلم
باعثاحساساتیشدناینپرستارفداکارمیشود.کاربری
نوشت« :به پاکی سخنان این کودک و اشکهای مادرانه،
کاش بیشتر رعایت کنیم تا این دوریها تموم شه».

اتفاق ناخوشایندی که چندی است گریبان مردم چند شهر
کشورمان را گرفته و آنها را با مشکالت زیادی رو به رو
کرده ،سرقت کافوهای مخابرات (جعبه تقسیم میانی
شبکه)است که جنس شان آلومینیومی است .ویدئویی
از این اتفاق در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب
زیادی داشت .سارقان با سرقت جعبه های مخابراتی تلفن
محله ای را قطع می کنند و مردم را به دردسر می اندازند.
کاربرینوشت«:بعدازسرقتدرهایفاضالب؛کثیفترین
کار همین سرقت جعبههای آلومینیومی تقسیم تلفن
هاست که به تازگی زیاد شده!» کاربر دیگری نوشت:
«شاید بگین دیگه همه موبایل دارن و این نوع سرقتها
خسارتی نداره؛ ولی با سرقت یک جعبه تقسیم؛ تلفنهای
منازل یک کوچه قطع میشه .هنوز خیلی از افراد مسن
هستند که با تلفن خونه فقط بلد هستند کار کنند و این
کار می تونه منجر به حوادثی تلخ بشه!»



تصاویر پربازدید فضای مجازی
کاش با
دیدن این
پیامتبریک
پرستاربخش
آیسییو به
همسرش
کمیبیشتر
رعایت کنیم تا
اونا هم بتونن
کنار خانواده
شون باشن

تبریک تولد از آی سی یو

کرونا،زیکاوایسیسنامهاییمعمولیبودندکهرویدادهایانسانیوطبیعیآنهارابههیوالهای
بحرانسازتبدیلکرد
نبیشریفی-ینسکوهن،متخصصویروسهایکشندهدرموسسهملیسالمتمیگوید «:بزرگترینمشکلایناستکهبخش
عمدهایازمردممتوجهنمیشوندنامهافقطبرچسبهستند».برعکسمادوستداریمجاییکهنبایدبهدنبالمعنابگردیمو
این بسیار خطرناک است .این همان بالیی است که در این گزارش به سراغ آن رفته ایم؛ اسامی دردسر سازی که آخرین نمونه آن
""19-COVIDاستکهاستفادهاشبهاندازهکرونادربینمردمجهانمرسومنیست.نام
های متعددی هستند که روی ویروس ها ،افراد ،محصوالت ،توفان ها و وقایع گذاشته
شدهاندوایننامهایاشباهتهایاسمی،چالشهاییرابهوجودآوردهاست.

نخستینقربانیکرونا

تظاهرات

علیه قرنطینه در کانادا

جالبهیکی
که خودش
شبیه
کروناست با
یه عده دیگه
ریختن توی
خیابونای
کانادا میگن
کرونا دروغه،
قرنطینهرو
جمعکنید



رطبخورده
ومنعرطب!
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تشویق به ازدواج در دوران کرونا
در این روزهــای کرونایی شاید زوجهــای زیادی باشند
که آماده رفتن به خانه بخت هستند اما منتظرند کرونا
از بین برود تا بتوانند مراسم خودشان را برگزار کنند.
عکسهاییدرفضایمجازیمنتشرشدهکهنشانمیدهد
مردم کشورهای غربی پویشهایی تشکیل دادهاند تا
مردم را تشویق کنند در همین روزها زوجهــای جوان
به خانه بخت بروند .مشارکت کنندگان در این پویش
میگویند چون احتماال این دوران طوالنی میشود و از
طرفی در فرصت حاضر می توان مخارج را کاهش داد
بهتر است همین االن زوجها مراسمشان را ساده برگزار
کنند .حاال ظاهرا جوانان زیادی به این پویش پیوستهاند
و ازدواج خودشان را برگزار کردهاند .کاربری نوشت« :به
نظرم که بهترین فرصته تا جوونها با سادگی و صمیمیت
دست هم رو بگیرن و برن زیر یه سقف .هیچ کس هم
توقع خاصی نداره».

بعضی از
مزارع گل
آلمان یه
صندوق
گذاشتن
که شما پول
شاخه های
گلی که
چیدی رو
حساب کنی
بدون هیچ
مراقبی

درآلمان
اعتماد



3.1 M views

پررویی کرونا مثل ابرقدرت ها!
مقایسه کرونا با ابرقدرت ها توسط رئیس جمهور
کشورمان در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بازتاب
گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و کاربران به
آن واکنش نشان دادند .روحانی در آن جلسه گفته« :اگر
کسی روحیه خوبی داشته باشد از این کرونا به راحتی
عبور میکند اما اگر کسی روحیه خود را ببازد کرونا پر
رو میشود درست مثل ابرقدرتها؛ آنها نیز همین
گونهاند .شما اگر در برابر ابرقدرتها خود را ببازید
آنها پر رو میشوند اما اگر با نشاط باشید و اضطراب
و نگرانی نداشته باشید و پروتکلها را دقیق مراعات
کنید »...کاربری نوشت« :آقای روحانی قبال هم گفته
بودین که ابر پایین رو نگاه می کنه و اگر درخت نباشه
میگه چرا ببارم!» کاربر دیگری نوشت« :رئیس جمهور
می خواست با این حرفش بر لزوم روحیه قوی در مقابله
با کرونا تاکید کنه».

2.9 M views

کیف قاپی وحشیانه
«این دیگه نهایت ناجوانمردیه» .ویدئویی از یک کیفقاپی
در خرمشهر خوزستان منتشر شده که باعث تاثر و ناراحتی
کاربران شده است .در تصاویری که به وسیله دوربین
مداربسته منتشر شده ،دو خانم در حال عبور هستند که
موتوری به آنها نزدیک میشود و قصد قاپیدن کیف زن
را دارد اما به علت اتصال بند کیف ،حین دزدیدن آن خانم
چند متر روی زمین کشیده میشود و لحظات تلخی رقم
میخورد .در نهایت کیف به وسیله دزدها برده میشود و
زن روی زمین ولو میماند .تماشای این ویدئو با واکنش
کاربران مواجه بوده است .کاربری نوشت« :دزد هم اگر
هستند باید یه حداقلی از انسانیت و جوانمردی رو داشته
باشند که آسیب به صاحب مال نزنند» .کاربر دیگری
نوشت« :این بیرحمیها واقعا ترسناکه و باید به شدت با
آن ها برخورد بشه».

عکسعجیب
یهروباهوموش
شکارشده
وسطبولوار
آینهخانه
اصفهاننشون
میدهطبیعت
قصدداره
زمیناشرواز
ماپسبگیره

▪منفی ترین شبکه اجتماعی

اینستاگرام ،یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی
فعلی با بیش از  700میلیون کاربر در سراسر جهان ،از
نظر تاثیرات منفی خصوص ًا روی زنان جوان ،در صدر این
فهرست قرار دارد .مت کراچر ،یکی از نویسندگان گزارش
می گوید اینستاگرام سبب می شود زنان جوان «خودشان
را با نسخه ای فتوشاپی ،فیلتر شده ،دستکاری شده و

▪سالمتی ذهن در خطر

برای حل این مشکل ،این انجمن با پلتفرم های شبکه
اجتماعی ارتباط برقرار کرده تا با قرار دادن نوعی هشدار
روی تصاویری که به صورت دیجیتالی دستکاری شده اند،
به مقابله با احساس «بی کفایتی» و «اضطراب»
در مــیــان کــاربــران جـــوان بــپــردازد.

اینستاگرامسبب
میشودکاربران
جوانایننرم
افزارخودشان
رابانسخهای
فتوشاپی،فیلتر
شدهوغیرواقعیاز
واقعیتمقایسهکنند

نامهایبهدوستخوبم«کرونا»!

چندی پیش والدین هندی ،نوزادان دو قلوی خود را کووید و کرونا نام
گذاری کردند .اما این نام گذاری ممکن است خوشایند فرزندان شان
نباشد.همچون«کرونا»پسر 8سالهاسترالیاییکهدوستانشدرمدرسه
کروناویروسصدایشمیکردند.اینکودکپسازآنکهفهمیدهبودتام
هنکس بازیگر مشهور هالیوودی فیلم های «فارست گامپ» و «نجات
سربازرایان» بهکووید 19مبتالشدهاست،درنامهایبااووهمسرشابراز
هــمــدردی کــرد .او نوشت که نامش را دوســت دارد؛ امــا در مدرسه
«کروناویروس» صدایش میزنند و وقتی که این طور صدایش میزنند
خیلیناراحتوعصبانیمیشود.ایننامهباعثشدهنکسهمراهنامه
ایدوستانهکهبا«دوستخوبمکرونا»آغازمیشود،ماشینتحریریازبرند«کرونا»رابهویهدیهدهد.

روباهوشک

مسئوالنیکدهکدهگردشگریدراتریشمیگویندبهخاطرویروس
کرونا ناچارند نام گردشگری روستایشان را تغییر بدهند .روستای
«زانکت کرونا آم وکسل» (به معنای کرونای مقدس) در اتریش با
کمتر از  400نفر جمعیت یکی از جاذبههای گردشگری در منطقه
خود به شمار میرود .دهدار این روستا به خبرگزاری فرانسه گفته:
نام کرونا در اسم دهکده ما در روزهای اول بحران اخیر شاید موجب
خنده هم میشد اما همهگیری جهانی این بیماری ،موضوع جدی
است و باید فکری به حال نام توریستی روستا بکنیم.

ار
دراصفهان

داعش،نامدردسرسازدیگر

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

اینستاگرام بیش از هر شبکه اجتماعی دیگری ،سالمت ذهنی افراد جوان را تهدید می کند
غیرواقعی از واقعیت مقایسه کنند».

شیوعگستردهویروسکرونادرجهان،ازجنبههایمختلفصنعتخودرو
را تحت تاثیر قرار داده است؛ از کاهش فروش و تعطیلی کارخانهها تا لغو
برگزارینمایشگاههایخودروورونماییازمدلهایجدید.درتازهترین
واکنشبهاینویروس«،مینی»کهبخشیازکارخانه«بامو»استاعالم
کرده که نام رینگ ویژهای را که برای اولین مدل الکتریکی خود طراحی
کردهبود،تغییرمیدهد«.چرخکرونا»،نامرینگ ۱۷اینچیجدیدمینی
بود که با الهام از پریزهای برق در بریتانیا طراحی شده است .اما هفته
گذشته ،این شرکت گفت که این اسم را تغییر میدهد .یک بدشانسی
تکراری.درسال ۲۰۱۶نیزدرحالیکهشرکت«تاتا»قصدداشتیکیاز
مهمترینمدلهایخودبهنام«زیکا»(اسمجنگلیدراوگاندا)رارونماییکند،ویروسیبههمیننامدرجهانهمهگیرشدوکارخانه
هندیناگزیرناممدلخودراتغییرداد.

تغییرنامروستایگردشگریاتریشی

درمسلخاینستاگرام!

بنابر گزارش انجمن سالمت عمومی انگلیس ،اینستاگرام
مضرترین اپلیکیشن شبکه اجتماعی برای سالمت ذهن
افراد جوان است و اسنپ چت هم با فاصله کمی در رده
دوم قرار دارد .این انجمن ،نزدیک به  1500نوجوان
و جــوان  14تــا 24ساله را مــورد نظرسنجی قــرار داده
تا متوجه شود پلتفرم های شبکه اجتماعی ،تا چه حد
سالمت ذهن را در حوزه هایی مانند نگرانی ،افسردگی،
شناخت خود و تصویر بدن تحت تاثیر قرار می دهد.
نتایج تحقیقات نشان داد که یوتیوب کمترین تاثیر منفی را
روی نوجوانان و جوانان می گذارد اما اینستاگرام ،اسنپ
چت ،فیسبوک و توئیتر ،همگی تاثیرهای منفی خاص
خود را روی سالمت ذهنی افراد داشته اند.

کرونا ( )Coronaبه معنای تاج است و چه کسی تصور می کرد این نام پس از قرار
گرفتن روی یک ویروس چنین هزینه ساز باشد؟ نخستین قربانی تشابه اسمی
کرونا ،شرکت آنهویزر بوش بود که ماءالشعیر معروف «کرونا» را تولید میکند .این
شرکت اوایل اسفند ماه اعالم کرده بود که در دو ماه نخست شیوع ویروس کرونا،
 ۱۷۰میلیوندالرزیانکردهاستوسپستولیدخودرامتوقفکرد.اینمیزانضرر
که ناشی از افت فروش این آبجوست ،یکی از بدترین وضعیتهای مالی این شرکت
در10سالگذشتهرارقمزدهاست.امادردسربههمینجاخالصهنشد.اینشرکت
قرار بود کارخانهای عظیم را برای تولید آبجو در یکی از مناطق مرزی مکزیک (شهر
مخیکالی) برپا کند و بیش از  ۶۰درصد از کارخانه نیز احداث شده بود .اما با افزایش
انتقادها و ترس مردم شهر ،رئیس جمهوری مکزیک ،چهارم فروردین امسال ادامه فعالیت این پروژه
یکونیممیلیارددالریرالغوکرد.
طلسمنامویروسیبرایخودرو

یکبرنامهتلویزیونیتویکاشانکهبه
مردمتوصیههایکروناییمیگفتهیه
عکسدستهجمعیگرفتنبدونتوجهبه
نصیحتهاوتوصیههاشون!

جمعه شب مهران احمدی مهمان برنامه دورهمی بود.
صحبت های او درباره سوء استفاده از کلمه سلبریتی
و ماجرای پرداخت مالیات هنرمندان حاشیه هایی
به همراه داشــت .او گفته بود« :میآیند آدمی را
که تاکسی دارد با مهران مدیری مقایسه میکنند و
میگویند این مرد با یک تاکسی زرد مالیات میدهد
ولی مهران مدیری مالیات نمیدهد و این مقایسه از
اساس اشتباه است ».او همچنین ادعا کرد که کال
 70نفر در سینما به طور حرفه ای در حال کار کردن
هستند که دارند برای سه نسل جامعه خاطره سازی
می کنند .کاربری نوشت« :یعنی چی میگید راننده
تاکسی و مهران مدیری رو نمیشه مقایسه کرد؟»
کاربر دیگری نوشت « :بازیگرانی چون مارلون براندو،
همفری بوگارت ،آل پاچینو ،عزت ا ...انتظامی ،اکبر
عبدی و  ...هیچ کدام نگفتن خاطره سازن اما درد داره
مهران احمدی چنین ادعایی بکنه!»

اسایم دردرس ساز

کراچر می گوید« :ما از این پلتفرم ها نمی خواهیم که
فتوشاپ یا فیلترگذاری را ممنوع کننداما هنگامی که
تصاویر دچار تغییر شده اند ،به مردم اطالع داده شود تا
کاربر احساس نکند تصویر مد نظر واقعی است .ما واقع ًا
می خواهیم ابزارها و دانش الزم را در اختیار افراد جوان
قرار دهیم تا نه تنها از پلتفرم های شبکه اجتماعی به
شکلی مثبت استفاده کنند بلکه سالمت ذهنی
شان هم بهبود یابد».
در جمع بندی این گزارش گفته
شــده که اگرچه اینستاگرام
تاثیری منفی روی تصویر
ب ــدن ،الــگــوهــای خــواب
و افـــــزایـــــش «تــــرس
از جـــدامـــانـــدگـــی -
 »FOMOمــی گــذارد
امــا تاثیری مثبت در
خــود بیانی و شناخت
از خود در میان بسیاری
از کاربران جوانش داشته
است.

همان طور که در ابتدای گزارش گفته شد کرونا آخرین اسم دردسرساز
بوده اما تنها اسم نبوده است .برای مثال در سال 2014دو تبعه مصری
مقیم آمریکا کافی شاپی را نزدیک منزل رئیسجمهور وقت این کشور
(اوباما)افتتاحکردهاندکهنامآنشبیهگروهتروریستیداعشبود«.رضا
مصریمقیمنیویورکنامکافی
مسیحی
لبیب»و«میشلجادا»...اتباع
ِ
ِ
شاپ خود را «ایزیس  »ISISکه نام یکی از الهههای مصر است ،گذاشته
بودند.اماکلمه ISISکهمخففانگلیسینامگروهتروریستیداعشاست،
باعث نگرانی و وحشت رهگذران شده بود .آوریل  2015نیز سازمان
جهانی هواشناسی اسم ( )ISISرا از فهرست اسامی گردبادهای منطقه
شمالی اقیانوس آرام حذف کرد .مثال دیگر برای دردسر مشابهت نامی با گروه تروریستی ،ضرر مالی مقطعی شرکت داروسازی
آمریکایی«ایزیسفارماسوتیکال»تولیدکنندهداروهایدرمانسرطانوبیماریهایقلبیبهدلیلشباهتاسمشباداعشبود.
فیسبوکحساببابانوئلرابست!

بابا نوئل که بیشتر آن را با « »Santa Clausمی شناسند طبق افسانه
ها هر سال در کریسمس با سورتمه ای که توسط گوزن ها کشیده می
شود ،از قطب شمال می آید و برای کودکان هدیه می آورد .شباهت
نامی حساب فیسبوکی مردی به نام «سانتا کالس» در سال 2017
باعث شد شرکت فیس بوک حساب کاربری این فرد را تعلیق کند و
خواستار اثبات هویت او شود« .کالس» اهل شهر «نورث پول» – به
معنای قطب شمال  -در ایالت آالســکــای آمریکاست و گفته که
فیسبوک هرگز دلیل مسدود شدن صفحه او را توضیح نداد.
شباهتجنجالیکفشپوماوهیتلر

درکنارتشابههایاسمی،شباهتهایظاهریهمجنجالبرانگیزبوده
است  .برای مثال :شرکت تولیدی معروف پوما سال گذشته یک کفش
ورزشی به بازار عرضه کرده که برخی فعاالن شبکههای اجتماعی آن را
بسیاربههیتلرشبیهدانستهاند.وقتیاینکفشراجلویخودمیگذارید،
مدلمووسبیلمعروفآدولفهیتلربهذهنمتبادرمیشود.آدولفهیتلر
رهبرآلماننازیبودکهدردورانجنگجهانیدومبهخاکشورویحمله
کرد.پسازپربازدیدشدناینعکسدرفضایمجازیطرفدارانتئوری
توطئهدرروسیهفور ًادستبهکارشدندواسنادومدارکیراهمبرایاین
ادعای خود مبنی بر عمدی بودن طراحی کفش منتشر کردند .آن ها
میگویند رودولف داسلر بنیان گذار شرکت کفش پوما عضو حزب نازی بوده است .حتی کار به دومای روسیه هم رسیده و یکی از
نمایندگانمجلساینکشورپومارابهیادآوریچهرهیکقاتلمتهمکردهاست.

