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آبهویجالکچریواینترنتبهشرطقسم!




آانلیز تصویر
یک طالب

درس های جهاین مهار کروان

تصویریکعضوطالبانسواربردوچرخهبههمراه

اسلحهایبردوشوآفتابهایبهدستبازتابداشت

3.1 M views

3.9 M views

هندوانهفروشسخاوتمند
روز گذشته تصویری از یک پیرمرد بساطی سخاوتمند که
هم نسیه میدهد ،هم وجهدستی و هم جنس فروخته
شده را پس میگیرد ،در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد و واکنش های زیادی را به همراه داشت .این
پیرمرد که روی یک وانت هر روز میوه فروشی می کند،
مورد توجه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی قرار
گرفت .کاربری نوشت« :دنیا هنوز پر از آدمهایی است که
غافلگیرمان میکنند و به زندگی امیدوار ».کاربر دیگری
نوشت« :جالبه که داره سر نوشابه ها رو هم که می شه
باهاش برای نیازمندان ویلچر خرید  ،جمع می کنه یعنی
زندگی این آدم بر مبنای کمک گذاشته شده ».کاربری
هم نوشت« :درد و بالی این پیرمرد بخوره توی سر اونایی
که داروهای کرونایی رو دارن به چندین برابر قیمت می
فروشن و جون مردم هم که به خاطر کرونا و کمبود دارو از
بین می ره براشون مهم نیست».

قرنطینهدرستبهروشروستا
ویدئویی از تذکر دهیار روستای «پادر» در فاصله 43
کیلومتری جنوب غرب شهرستان سبزوار منتشر شد که
از روش سفت و سخت قرنطینه در این روستا خبر می داد.
این دهیار از مردم روستا می خواهد تا پایان نیافتن کرونا
مهمان قبول نکنند و می گوید با توجه به مصوبه شورای
روستا ورود مهمان از ورودی روستا به داخل ممنوع است و
اگر کسی می خواهد مهمان دعوت کند ،باید خارج از روستا
و در بیابان باشد .کاربران زیادی با بازنشر این کلیپ ،این
روش قرنطینه را بسیار اصولی دانسته اند و از مسئوالن
خواستند قرنطینه را در شهرها به این روش برقرار کنند.
کاربری نوشت« :آفرین به شورای این روستا که تصمیم
درست رو گرفت و از طریق بلندگوهای مسجد هم اعالم
عمومی کرد ،کاش بقیه روستاها هم این کار رو بکنن».



3.4 M views

آمارکرونابهروایتعبدی
یک تحلیل گر سیاسی و اجتماعی بر اساس تحلیل آمار
اعالم شده توسط ثبت احوال در باره شمار مرگ و میر
در سال های مختلف مدعی شد که کرونا تاکنون در ایران
 ۱۹۴هزار نفر را کشته است .براساس آمار اعالم شده،
در سال  95تعداد  ۳۶۷هزارنفر ،سال  96تعداد 376
هزار نفر ،سال  98تعداد  394هزار نفر ،سال  99تعداد
 508هزار نفر و تا  15مرداد  1400هم  200هزار نفر
فوت کرده اند .عبدی با مبنا قرار دادن تعداد کشته های
سال  97مازاد فوت شده ها را مربوط به کرونا دانسته و
آمار جان باخته های کرونا را 194هزار نفر اعالم کرده  ،این
در حالی است که تا  15مرداد آمار رسمی حکایت از مرگ و
میر حدود  ۹۳هزار نفر دارد یعنی آمار رسمی  ۱۰۱هزار
نفر کمتر از رقم واقعی است.

آبهویجالکچری!
بعد از شیوع کرونا و اعالم این که آب هویج برای بیماران
کروناییمفیداست،شاهدباالرفتنقیمتهویجبودیماما
از یک ماه گذشته و با افزایش مبتالیان به کرونا این رشد
بسیار چشمگیرتر شد تا جایی که در برخی مناطق تهران،
یک بطری آب هویج  1200گرمی که سه هفته پیش ۳۸
هزار تومان بود ،االن  ۹٠هزار تومان فروخته می شود.
البتهبرخیدالیلدیگرمثلخشکسالیکهباعثشدهسطح
زیرکشتکمشودوهمچنینصادراترادلیلگرانیهویج
اعالم کرده اند .با این حال کاربری نوشت« :برای مریض
کروناییمایعاتخوبهحاالآبهویجهمنبود،شماآبسیب
بگیر براش اونم مفیده ».کاربر دیگری نوشت« :رفتم سه
دونه هویج کوچک برای سوپ خریدم شد  5هزار تومن،
دیگه باید خوردن هویج رو هم فراموش کنیم».





2.4 M views

میتوانستهدرکشوراجراییشود

روز گذشته تصویر یکی از اعضای طالبان در حالی که سوار بر
دوچرخه و روی دوشش یک اسلحه و در دستش یک آفتابه
بود ،در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش
هایزیادیرابههمراهداشت.فارغازهمهاظهارنظرهادرباره
خشونت های طالبان در کشور افغانستان سعی کرده ایم
در این گزارش به آنالیز لوازم این عضو طالبان بپردازیم که
خواندنشخالیازلطفنخواهدبود.



2.8 M views

بهجزواکسیناسیونگسترده،برخیکشورهاراهکارهاییرابرایمهارکروناانجامدادهاندکهتاکنونهم

2.1 M views

اینترنتبهشرطقسم!

قیمتسرمدربازارسیاه

هر کشوری برای ارائه اینترنت به کاربرانش قانون
خودش را دارد ،اما دولت ترکمنستان یک شرط متفاوت
را برای مردم کشورش درنظر گرفته که در شبکه های
اجتماعی بازتاب زیادی داشت .دولت این کشور برای
این که کاربران به اینترنت خانگی دسترسی پیدا کنند،
از آنها میخواهد قسم یاد کنند که از  VPNاستفاده
نمیکنند .اکنون حدود یک چهارم کاربران خانگی در
ترکمنستان به اینترنت دسترسی دارند ،اما بسیاری
از سایتها و شبکههای اجتماعی در این کشور فیلتر
هستند و کاربران برای دسترسی به آ نها به سراغ
استفاده از VPNها میروند .در این کشور حتی پایگاه
های خبری منتقد یا مستقل به طور معمول توسط دولت
مسدود می شوند .در ضمن برای استفاده از اینترنت
خانگی باید ماه ها در نوبت بمانند.

اظهارات یک پزشک فعال صنفی و رسانه ای در باره فروش
دارو توسط دالل ها واکنش های زیادی را در شبکه های
اجتماعی به همراه داشت .این پزشک در توئیتی نوشت:
«توی داروخانه امام رضــا(ع) مشهد غلغله است برای
تهیه داروی بیماران کرونایی .اطراف داروخانه هم دالل
ها مشغول فروش دارو و سرم هستن .قیمت ها رو از
یکی شون پرسیدم .سرم نرمال سالین (نمکی) ۱لیتری
 ۵۰۰هزار تومن! فاوی پیراویر هر ورق ۱۲میلیون تومن!
رمدسیویر واکتمرا هم داشت که همون موقع گشت
پلیس رسید و فرار کرد ».کاربری نوشت« :حاال من خودم
توی داروخونه کار می کنم و در به در دنبال یک سرم می
گردم ».کاربر دیگری نوشت« :جالبه که هر تعدادی بخوای
این دالل ها دارن ولی توی داروخونه پیدا نمی شه .یکی
هم نیست جلوی این نشتی دارو به بازار سیاه رو بگیره».

▪اسلحهآمریکایی
همانطورکهمیبینیدرویدوشاینعضوطالبانیکاسلحه
 M16آمریکاییقراردارد.ایناسلحهازتفنگهایخودکارو
نیمهخودکاراستکهتوسطشرکتکلتوتحتامتیازآمریکا
ساختهمیشود.دقتونواختتیر(تعدادشلیکدردقیقه)
ام ،۱۶باالتر از تفنگهای رقیبی همچون ژ ،۳افان فال و
کالشینکفاست.کالیبرمسلسلام ۵٫۵۶،۱۶استوبهروش
غیرمستقیمتوسطگازباروتحاصلازشلیکمسلحمیشود
و سیستم قفل گلنگدن آن به صورت چرخدندهای طراحی
شدهاست .این اسلحه هماکنون در سازمان رزم ارتشهای
 ۱۵کشورعضوناتووبیشاز ۸۰کشوردرکلدنیامشاهدهمی
شودکهافغانستانیکیازآنهاست.کارخانههایمتعددیدر
آمریکا ،کانادا و چین تاکنون بیش از  ۸میلیون قبضه از انواع
مختلف این سالح را تولید کردهاند و حدود  ۹۰درصد آنها
هماکنوندرحالاستفادههستند.
▪دوچرخهچینی
وسیله ای هم که این عضو مسلح طالبان سوار شده ،از مدل
های قدیمی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دوچرخه
در جهان به نام جاینت است .مرکز مدیریت این شرکت
در تایچونگ تایوان و مراکز تولیدی آن در تایوان ،هلند
و چین قرار دارند .جاینت از سال  ۱۹۷۲شروع به کار کرد
و بهمرور به برندی مشهور در میان دوچرخهسواران تبدیل
شد.قراردادهایاولیهآنهاباتولیدمحصولبرایشرکتهای
بزرگ دیگر اجرا میشد ،اما بهمرور جاینت خود را بهعنوان
برندی مستقل در جهان ثابت کرد .البته در سال هایی که از
این مدل جاینت بیشتر استفاده می شد ،در کشور ما بیشتر
مردمازدوچرخهفونیکساستفادهمیکردند.
▪آفتابهپاکستانی
آخرین وسیله در دست این عضو طالبان که این روزها
امنیت و آسایش را از مردم افغانستان گرفته اند ،یک آفتابه
است .هرچند خود افغانستان کارخانه تولید آفتابه دارد و
آفتابه های مسی هرات در صنایع دستی این کشور جایگاه
خوبی دارد اما گفته می شود این آفتابه پالستیکی با توجه
به شکل ظاهری اش ساخت پاکستان است و به آفتابه
پاکستانی شهرت دارد.

رعیت نواز -این که کجای مدیریت کرونا ایستادهایم را میدانیم و کافی است در حد مقایسه با سایر کشورها هم که شده دست
بهجستوجوبزنیموبهآمارهایموجودرجوعکنیم.همیندوهفتهپیشبودکهوضعیتسیستانوبلوچستانقرمزشدوتخت
خالینبود،ازاولهفتههمدرمشهدآمارکروناییهاوحشتناکشدودراینروزهادیگرتقریباهمهشهرهایکشوروضعیتخوبی
ندارندواخبارخوبیازآمارمبتالیانمخابرهنمیشود.بااینحالهرچندنمیدانمرسانههایدیگرکشورهامثلچین،کرهجنوبی،
سنگاپور،ژاپنو...اینروزهاودرمواجههبااخبارکروناچهمینویسندامابهنظرمیرسدازتعدادزیادواکسیناسیونانجامشده
در کشورشان خبر میدهند یا مهار همهگیری و تحتکنترل درآوردن آن .در این میان کمتر کشوری در دنیا شبیه ما ،بعد از این
همهاشتباهدرپنجپیکبازهماشتباهاتگذشتهراتکرارمیکندوازسوراخیکهچهاربارگزیدهشده،بازهمگزیدهمیشود.با
اینحالازآنجاکهمسئلهونگرانیاصلیمادربرههکنونیجانعزیزانیاستکهاینویروسمیگیرد،بهسراغبازخوانیتجربه
دیگرکشورهادرمهارکرونارفتیم.
▪واکنشزودهنگام

تجربه کشورهای موفق در مهار کرونا نشان میدهد واکنش
زودهنگام دولتها در برابر پاندمی تاثیر بسزایی در مهار اولیه
همهگیریدارد.دراینشرایط،دوروشبرایمهاراولیهپاندمی
کرونا وجود دارد .اولین روش سیاست منع آمدوشد است که
تقریبادرتمامکشورهابهدرجاتمختلفانجامشد.دومینروش
موثر نیز سیاست تست ،رهگیری و قرنطینه است .عالوهبر این
ها در کشورهای ویتنام و چین سازمانهای مردمنهادی مانند
کمیتههایمحلیتاثیربسزاییدرمهارکروناداشتهاند.ساختار
صحیح این کمیتهها باعث شده بود بهصورت یکپارچه و مانند
گلبولهای سفید در بدن به سرعت با عفونت مبارزه کنند .اگر
واکسننتواندباتوجهبهجهشهایزیادیکهداردیابههردلیل
دیگرباویروسکرونامقابلهکند،شایدنیازباشدکههمهکشورها
اینفنشرقیراآموزشببینند.
▪قرنطینههایسفتوسخت

در بسیاری از کشورها از جمله آلمان ،چین ،ایتالیا و  ...برای
مهارموقتکروناسعیدر قرنطینهومنعرفتوآمددرشهرهای
درگیرباکروناکردند.دربرخیازاینکشورهامانندچینسطح
قرنطینه به حدی بود که افراد حتی از خانه های شان هم نمی
توانستندخارجشوند.دراینزمینه،دولتچیناز 23ژانویهدر
استان هوبی و شهر ووهان منع آمدوشد اعالم کرد که به موجب
اینقانونحدود 55میلیوننفربایددرخانههایشانمیماندند.
دراینمیاندرتماماستانهوبیترددداخلشهرهاوبینشهرها
ممنوع اعالم شد .نکته جالب این که شریان ارتباطی استان
هوبی و ب ه ویژه شهر ووهان با سایر استانهای این کشور قطع و
شهرووهانبهصورتکاملقرنطینهشد.همچنینتعطیلیهای
جزئیدربقیهاستانهابهتدریجاعمالشد.دراینبارهنهادهای
حکمرانی چین و بهطور کلی نظام حکمرانی تاثیر بسزایی در
موفقیت این کشور در برابر پاندمی داشت .مردم این شهرها
برایتهیهمایحتاجزندگیهمبایدازشورایمحلهبرگهترددمی
گرفتند.درآلمانوایتالیاهممنعترددبینشهریبرقراربودوبا
کمکنیروهایپلیسازآمدوشدجلوگیریمیکردند.نکتهمهم
اینکهبرخالفقرنطینهدرکشورماکهمردمباپرداختجریمه،
قرنطینه را رعایت نمی کنند یا با وسایل حمل و نقل عمومی به
سفر می روند ،در این کشورها تمام رفت و آمدها لغو می شد و
رفتوآمدبهشهرهاییباوضعیتقرمزکروناییممنوعبود.این
در حالی است که در این روزهای سیاه کرونایی شاهد تجمعات
گستردهبدونرعایتپروتکلهادرتشییعجنازهها،برخیهیئت
ها،افتتاحهاو...هستیم.
▪ردیابیدیجیتالیبیماران

در این روزها که پیک پنجم کرونا
در کشورمان غوغا می کند ،در
اطراف همه ما از فامیل گرفته تا

دوست و آشنا افرادی هستند که به این ویروس مبتال شده
اند اما بازهم در کوچه و خیابان تردد دارند ،خرید می کنند و
حتی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند .این در
حالی است که در کشورهایی که توانسته اند در کنترل کرونا
موفق باشند ،بعد از مثبت اعالم شدن تست کرونای افراد ،آن
ها را رهگیری و قرنطینه می کردند و همچنین نظارت شدید
بر رفتارشان داشتند .یکی از این کشورها کرهجنوبی است.
دولت کرهجنوبی از روشهــای گوناگون دیجیتالی برای
رهگیری افراد بیمار استفاده میکرد .نکته جالب این که
افرادی که آلوده شدنشان محرز شده بود ،دولت عبور و مرور
آنهاراتحتنظرداشتواطالعاتآنافرادرادراختیارعموم
قرار میداد .عالوه بر سیاست تست ،رهگیری و قرنطینه،
دولت سیاست منع آمد و شد را بهصورت جزئی اعمال کرد.
اگر چه تعطیلیهای گسترده در این کشور اعمال نشد ،اما
دولت از راهکارهای متفاوتی برای دور نگه داشتن افراد از
محیطهایاجتماعیاستفادهمیکرد،بهعنواننمونهدولت
به کارفرمایانی که قصد تهیه پلتفرم الزم را برای دورکاری
داشتند ،وام میداد .ویتنام هم با کمک نهادهای مردمی
توانست خیلی خوب کرونا را کنترل کند.
▪واکسیناسیونگسترده

در کنار روش هایی که گفتیم  ،برخی کشورها با تزریق گسترده
واکسنبهشهروندانشانتوانستندجلویمرگومیرباالیکرونا
در سویه های جدید را بگیرند اما در کشور ما این روند تا همین
چندوقتپیشآنچنانکندبودکهتعدادروزانهواکسنبهچند
دههزارنفرمیرسیدوامیدواریمروندسریعتریبهخودبگیردو
از حدود تزریق  500هزار واکسن در روز که این روزها در حال
رخ دادن است ،فراتر رود و خیلی زود کشور را واکسینه و غفلت
گذشتهراجبرانکنیم.
▪درسهایآموختهشدهازپاندمی

نگاهی به تجربه کشورهای موفق در مهار کرونا تا کنون
می توانست نقشه راهی باشد برای مسئوالن تا سیاست
ها و برنامه ریزی های الزم را انجام دهند اما اجرای ناقص
این تجربه ها نتیجه اش فوت روزانــه نزدیک به  500نفر
در کشور شده است .هرچند که باید خیلی زود اشتباهات
گذشته را جبران کرد و امیدواریم در تعطیالت پیش رو
با جدیت بیشتری قرنطینه انجام شود واال تعطیالت عید
نوروز و سفرهای آن دلیل شیوع پیک چهارم بود و تعطیلی
شش روزه اخیر در استان های تهران و البرز موجب به اوج
رسیدن پیک پنجم در استان های شمالی شد .همچنین
رهگیری و کنترل بیماران کرونایی برای قرنطینه در خانه یا
مکان های مشخص با جدیت بیشتری پیگیری و از هرگونه
تجمعی که باعث شیوع کرونا و انتقال ویروس می شود با
جدیت جلوگیری شود.

