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مرگکروناییتهیدستان ۴برابرثروتمندان


چندبدمازواکسمن
عکسبگیری؟!

تبتندعکاسیازلحظهتزریقواکسنکرونا
برخیرابهفکردرآمدزاییانداختهاست

746 K views

شهابسنگ کیلویی  2میلیارد!
هــر ســال تــعــداد کمی شــهــاب سنگ بــه سطح زمین
برخورد میکند و از این تعداد تنها چند عدد به دست
دانشمندان میرسد .با این حال به نظر میرسد تعداد
شهابسنگهایی که در سایتهایی چون دیوار و شیپور
آگهی شــده ،بیشتر از کل شها بسنگهایی است که
ساالنه به زمین میرسد اما فروشندگان ادعا میکنند
شهاب سنگ را با ضمانت اصل بودن و داشتن شناسنامه
میفروشند .البته با قیمتهای بسیار متنوع و گاهی
نجومی که از یک میلیون شروع می شود و به دو میلیارد
تومان هم می رسد! به گزارش تجارت نیوز یکی از آگهی
دهندگان مدعی شده شهاب سنگ الماسی یک کیلویی
دارد که قیمت آن ،دو میلیارد تومان است .یکی دیگر



از فروشندگان هم گفته« :این شهاب سنگها دارای
شناسنامه معتبر از دانشگاه خوارزمی هستند ».این در
حالی است که به گفته کارشناسان این عرصه تاکنون
تنها اصالت  ۱۰۰شهاب سنگ در ایــران تایید شده
است .براساس گزار شهای به دست آمــده ،خرید و
فروش شهاب سنگ در جهان مورد توجه قرار گرفته و به
نوعی تجارت تبدیل شده است .کاربری در خصوص فروش
آن ها نوشت« :این سنگ هایی که من عکساشون رو دیدم
توی بیشتر خونه ها هست فقط ما بهش میگیم سنگ پا!»
کاربر دیگری نوشت« :نبود سواد رسانه ای باعث می شه
هر از گاهی شاهد کالهبرداری های عجیب و غریب این
شکلی باشیم ».کاربری هم نوشت« :آگهی فروش شهاب
سنگ در سایت های فروش آنالین یعنی ایرانی ها یه روز
بتونن برن فضا خود کوه های مریخ رو هم می فروشن!»

▪پکیجعکاسیواکسیناسیون



567 K views
721 K views

ممنوعیتهایشاخدار!
روزگذشته ادعاهایی در خصوص ممنوعیت هایی که آگهی
هایتلویزیونیدارددرشبکههایاجتماعیدستبهدست
شد که واکنش های زیادی را در پی داشت .خبرنگار تجارت
نیوزبهنقلازمجموعهاستوریهایامیرحسینشمشادی،
مدی ر گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر در صفحه
توئیتر خود مدعی شد که در تلويزيون پخش آگهي «چاي
ريختن مرد براي زن ،نشان دادن هر نوع نوشيدني قرمز،
دستكش چرم براي زنان ،مرغ بريوني ،خوردن ساندويچ
و پيتزا ،پوشيدن لباس آستين كوتاه  ،نشان دادن مرد و
زن تنها و نشان دادن دو پسر تنها در منزل» ممنوع است!
کاربری در واکنش به این توئیت نوشت« :بعضی هاش رو
می شه براش یه دلیلی آورد اما بعضی از این ممنوعیت ها
واقعا باعث می شه آدم شاخ دربیاره ».کاربری هم نوشت:
«کاش یکی بیاد بگه کی این قوانین رو می نویسه و چرا؟!»



ازادعایرستمتابلیت 22میلیونیداخلی!
در حالی که وزیر راه چند روز پیش در خصوص گرانی
بلیت های اربعین گفت هرکس برای خرید بلیت اربعین
بیشتر از پنج میلیون پول داده به وزارت راه مراجعه و
اضافه پرداخت خود را دریافت کند ،برخی از کاربران
شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از قیمت های
نجومی بلیت تهران -مشهد که  22میلیون تومان شده
است از وزیر خواستند به جای وعده پرداخت پولی که
از مردم زیاد گرفته شده ،جلوی گران فروشی را پیش
از فروش بگیرد .کاربری نوشت« :به نظر می رسه
هرکی هر قیمتی دلش بخواد روی کاال و خدمات می
ذاره و هیچ کس هم جلودارشون نیست وگرنه قیمت
لبنیات هفته ای یک بار و بلیت هواپیما نباید این جوری
باال بره ».کاربری هم نوشت« :آقای وزیر راه عالج واقعه
قبل از وقوع باید کرد نه بعدش مردم رو به صف کنید
تا ظلمی رو که بهشون شده ،برگردونید».



اگر اهل اینستاگرام باشید ،حتما تبلیغ های عکاسی
از واکسیناسیون را دیده اید .نوع پکیج ها و قیمت ها
متفاوت است اما در یکی از این آگهی ها آمده است که
آن ها برای  5دقیقه فیلم از لحظه خروج از منزل تا بعد
ازتزریقبههمراهمصاحبهبعدازتزریقوهمچنینفیلم
برداریهواییازورودبهمرکزواکسیناسیونوخروجبه
عالوه 10برگ آلبوم و دو شاسی 40×30از درخواست
کننده ها چهار میلیون و  500هزار تومان می گیرند.
البته در برخی دیگر از آگهی ها این مبلغ تا 20میلیون
همدیدهمیشود.
▪مدی برای 15تا 32ساله ها!

برای این که از چگونگی ماجرا آگاه شویم ،با یکی از این
آتلیه ها تماس گرفتیم .نکته جالب این بود که این آتلیه
اعالم کرد که تا آخر هفته وقتش پر است و باید برای
هفتهآیندهوقتبدهد.مدیراینآتلیهکهدوستنداشت
نامشفاششودبهخبرنگارماگفت«:بیشترافراد 15تا
 32سالمشتریماهستندوایناتفاقبهنوعیبینآنها
مدشدهودوستدارندازاینلحظهخاطرهایبرایخود
ثبتکنند».اودربارهگرانیاینپکیجهانسبتبهعکس
های آتلیه ای هم می گوید« :درســت است که تصویر
برداری آتلیه قیمت کمتری نسبت به این پکیج دارد اما
دراینپکیجماتصویربرداریهواییوهمزمانیحضوردو
عکاس را داریم که در عکاسی آتلیه این مزایا را نداریم».
اوهمچنینبهاینموضوعاشارهکردکهبرایعکاسی،با
مراکزواکسیناسیونخاصیهماهنگیهایالزمراانجام
می دهند و مشتریان باید به همان مراکزی که آتلیه می
گویدبرایتزریقواکسنمراجعهکنند.
▪واکنشکاربران

853 K views

مرگکروناییتهیدستان ۴برابرثروتمندان
هزینههای درمــان بیماری کرونا بسته به اینکه
فرد بهصورت سرپایی درمان شود یا بستری و این که
به مراکز درمانی خصوصی یا دولتی مراجعه کند ،متغیر
است .با اینحال بهطور میانگین هر بیمار بین پنج تا ۱۵
میلیون تومان برای درمان بیماری کرونا  -در بیمارستان
دولتی -هزینه میکند .این رقم در شرایط خاص مثل
ج کرونا ،پر شدن تختهای بیمارستانی و نایاب
دوران او 
شدن داروها نجومی میشود .حامد شمس ،کارشناس
حوزه رفاه اجتماعی ،در توئیتی به این مسئله دردناک
چنین اشاره کرده است« :مرگ کرونایی دهک دهم
بهعنوان ثروتمندترین قشر ،نصف دهک نهم (نهمین
گروه ثروتمند) بوده ،خود دهک نهم هم یک چهارم
دهکهای فرودست کشته داده اســت .یعنی این
که فرودستان ایران حداقل چهار برابر ثروتمندان
مردهاند .در نتیجه سخنان پوچی مانند این را که کرونا
به فقیر و غنی رحم نکرده ،خیلی جدی نگیرید!»

رعیت نواز -این روزها سرعت واکسیناسیون باال رفته
ودیگرهیچمحدودیتسنیبرایتزریقواکسنوجود
ندارد .اما به نظر می رسد حاال که نوبت به جوان ها و
نوجوان ها برای تزریق واکسن رسیده برخی از تب تند
عکس گرفتن از لحظه تزریق واکسن هم می خواهند
پول در بیاورند و شاهد تبلیغات عجیب و غریبی در
این زمینه هستیم .امــروز ضمن بررسی این پدیده و
صحبت با یکی از مدیران این آتلیه ها از نظرات کاربران
شبکههایاجتماعی،دراینبارهنوشتهایم.

356 K views

بلندترینچرخوفلکجهان
تصاویری از بلندترین چرخ و فلک جهان که به تازگی در
دبی افتتاح شده است ،در فضای مجازی دست به دست
شد .این چرخ و فلک فعال  24ساعته باز است و در حال
چرخش  250متر ارتفاع دارد و در آن  11هزار تن فوالد
به کار رفته است .یعنی برای ساخت این چرخ و فلک 4
هزار تن بیشتر از برج ایفل فوالد مصرف شده .همچنین
این چرخ و فلک میتواند همزمان  ۱۷۵۰مهمان را در
خود جای دهد و در ضمن کابین های وی آی پی هم برای
آن در نظر گرفته شده تا افراد در آن مراسم کوچک شام
و دورهمی برگزار کنند .این کابین ها گنجایش  10نفر
را دارد .کاربری نوشت« :فکر می کردم فانفار مشهد رو
دست نداره تا این که عکس های این چرخ و فلک رو دیدم.

کاربران شبکه های اجتماعی هم به این اتفاق که به نظر
میرسددرحالفراگیرشدناست،واکنشنشاندادند
که برخی از آن ها را در ادامه می خوانید.
* من جایی که رفته بودم واکسن بزنم این قدری آدما از
لحظه واکسن زدن شون عکس گرفته بودن که پای هر
کانترزدهبود:عکاسیاکیداممنوع!
*منجلوییهمرکزواکسیناسیوندیدمیهآگهیزدن
کهروشنوشتهبود«:عکاسیازمجالسواکسیناسیون
پذیرفتهمیشود».
* واکسیناسیون محدوده سنی ٣٠-١۵سال رو عوض
بیمارستانبایدتوآتلیههایعکاسیانجامبدن.
* این کرونا کاری کرد که ژانر عکس از واکسن هم به
ژانرهای عکاسی اضافه شد و احتماال از این به بعد برای
واکسیناسیونبچههمبایدعکاسخبرکنیم!

روزی برای دانسنت مردم
حق دسترسی آزاد مردم به اطالعات یکی از قوانینی است که برای مقابله با فساد
ضروری است  ،در این زمینه چه قانونی در کشور داریم؟

ناصری -دسترسیآزادبهاطالعاتیکیازچالشهایمهمدرکشورهایدرحالتوسعهاستکهمیتواندباعثشفافیت،کاهش
فسادولزومپاسخدهیشودکهدرنهایتموجبافزایشمیزاناعتمادمردمبهدولتها میشود.بهلحاظتاریخیحقدسترسی
بهاطالعاترامیتواندریونانقدیمدرافکارواندیشههایارسطوجستوجوکرداماآنچهبهاینحقجنبهقانونیدادوعینیت
بخشید بهگسترشآن همدرجهانکمککرد.اجالسبینالمللیآزادیاطالعاتدرسال 1948میالدیبااشتراک ۵۱کشور
عضومللمتحددرجینیوا برگزارشدوماده ۱۹اعالمیهجهانیحقوقبشربهتصویبرسید.هرچنددرایرانقانوندسترسی
آزاد به اطالعات وجود دارد اما هنوز نتوانسته جایگاه حقیقی خود را پیدا کند و به نظر می رسد برخی از مردم و حتی مسئوالن
کشورآگاهیکاملیدربارهاینحقوقانونندارند.بهمناسبتروزجهانیدسترسیآزادبهاطالعات،ضمنبررسیگرایشجهانی
بهدسترسیاطالعات،قانون«انتشارودسترسیآزادبهاطالعات»کشورمانرابررسیکردهایم.
▪مزایایدسترسیآزادبهاطالعات

حق دسترسی به اطالعات ،آثار و نتایج مثبت زیادی دارد که باعث
شده وجود آن برای کارآمدی حکومت ها ،ضروری باشد .از جمله
مهمترین آثار حق دسترسی آزاد به اطالعات میتوان به این موارد
اشارهکرد:
 ۱دسترسی به اطالعات ،شرط الزم تحقق حقوق شهروندی
است.
 ۲آگاهی از اطالعات ،امکان نظارت عمومی بر دستگاههای
حکومتی و جلوگیری از اشتباهات را افزایش میدهد و در نتیجه،
رفتار مبتنی بر قانون و اعمال قدرت مشروع حکومت را تضمین
میکند.
 ۳آگاهیازاطالعات،اعتمادعمومیرادردستگاههایحکومتی
ارتقامیبخشد.
 ۴دسترسیبهاطالعات،امکانتحققشفافیتبهعنوانیکیاز
مولفههایاصلیحکومتمطلوبرافراهم میکند.
 ۵حق دسترسی مردم به اطالعات ،بستر اجرای وظیفه دولت
درباالبردنسطحآگاهیهایعمومیدرهمهزمینهها(بند 2اصل
سومقانوناساسیکشور)رافراهممیکند.
 ۶آگاهیازاطالعات،امکانمشارکتمردمدرتصمیمسازیها
و تصمیمگیریهای خرد و کالن را فراهم میسازد و آنان را به این
امر،ترغیبمیکند.
 ۷دسترسی به اطالعات ،زمینه پیشگیری و مقابله با فساد و
ارتقایسالمتنظاماداریرافراهممیآورد.
 ۸دسترسی به اطالعات ،نوآوری و ابتکار در جامعه را شکوفا و
استعدادهاینهفتهراشناساییمیکندورشدمیدهد.
 ۹اجــرای قانون دسترسی آزاد به اطالعات مانع رانتهای
یشود.
اطالعاتیم 
▪گرایشجهانیبه دسترسیبهاطالعات

در  10سال گذشته ،گرایش جهانی به سمت تدوین و تصویب
قوانینی در جهت حمایت از آزادی اطالعات یا دسترسی عمومی
بهاطالعات،گسترشیافتهبهنحویکههماکنوندربیشاز100
کشور قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده است .به گزارش
یونسکودربسیاریازکشورهانیزالیحهیاطرحهایپیشنهادیدر
دست بررسی در مجالس کشورهاست .البته هنوز در تعداد کمی
از کشورها قوانینی که آزادی اطالعات را بهرسمیت بشناسند
به تصویب نرسیده و این موضوع بهویژه در کشورهای آفریقایی یا
کشورهای عربی بهچشم میخورد که در بعضی از این مناطق نیز
چنین قوانینی را به تازگی تصویب کردهاند .یکی از مشکالتی که
هماکنون در جهان بهچشم میخورد ،اجرای قوانینی است که
برخالف قواعد و استانداردهای بینالمللی با استناد به محرمانه
بودن ،دسترسی به اطالعات را بسیار محدود میکند .هرچند در
بعضی از کشورها این قوانین ملغی شده ولی در سال های اخیر
بسیاریازکشورهابهدلیلمبارزه
بــا تروریسم یــا مسائل امنیتی،
قوانینی را وضع کردهاند که به هر
حال آزادی رسانهها را به نوعی در

اطالعرسانیمحدودمیکند.بههمیندلیلتدابیرجدیدیبرای
گسترشدسترسیآزادبهاطالعات،کاربردبیشازپیش ICTبرای
گسترشدسترسیوتوسعهسواداطالعاتیورسانهایدرکشورها
اندیشیدهشدهاست.
▪قوانیندسترسیآزادبهاطالعاتدرکشور

حقدسترسیآزادبهاطالعات،درحقوقموضوعهایراندرفرازهای
مختلفوباتعابیرگوناگونمطرحشدهاستکهازجمله،بهمواردزیر
میتواناشارهکرد:
 ۱درسیاستهایکلینظاماداریکهدرسال 89ازسویرهبر
یوآگاهیبخشینسبتبه
انقالبابالغشدآمدهاست«:شفافساز 
حقوقوتکالیفمتقابلمردمونظاماداریباتأکیدبردسترسیآسان
وضابطهمندمردمبهاطالعاتصحیح»تصریح شود.
 ۲قــانــون انــتــشــار و دســتــرســی آزاد بــه اطــاعــات مصوب
 1387.11.6رابایدمهمترینحرکتقانونگذاربرایتحققحق
دسترسیآزادبهاطالعاتدانست.اینقانونپسازتبیینوتفکیک
اطالعات شخصی و اطالعات عمومی از یکدیگر ،تصریح میکند:
«هرشخصایرانیحقدسترسیبهاطالعاتعمومیرادارد،مگر
آن که قانون منع کرده باشد ».آن چه به عنوان «اطالعات» مورد
توجهاینقانونقرارگرفتهعبارتاستاز«:هرنوعدادهکهدراسناد
مندرج باشد یا بهصورت نر م افزاری ذخیره گردیده یا با هر وسیله
دیگریضبطشدهباشد».دراینقانون،همچنینآییندسترسیبه
اطالعات،استثنائاتدسترسیبهاطالعاتو...مؤسساتعمومی
و خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند ،آمده است .البته
آییننامههای اجرایی این قانون در سالهای  93و  94به تصویب
هیئتوزیرانرسیدوراه برایاجرایآنهموارشد.
 ۳در مــاده  3قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با
فساد مصوب سال  90نیز با ورود به جزئیات اطالعات مدنظر ،بر
اطالعرسانیودسترسیعمومیبهآنهاتصریحشد.براساساین
ماده ،دستگاههای مشمول مکلف شدند تمامی قوانین و مقررات،
مأموریتها ،تسهیالت اعطایی ،محاسبات مربوط به مالیاتها،
مراحل مربوط به واردات و صــادرات کــاال را در دیدارگاههای
الکترونیک به اطالع عموم برسانند و متن قراردادهای مربوط به
معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاری مناقصات را که
به روش مناقصه ،مزایده ،ترک تشریفات و غیره منعقد میشود ،به
پایگاهاطالعاتقراردادهاواردکنند.
 ۴عــاوه بر مــوارد فــوق ،در قوانین دیگری نیز مصادیق حق
دسترسی به اطالعات بیان شده است .برای مثال ،در ماده()23
قانونبرگزاریمناقصاتمصوب 1383آمدهاست«:اطالعاتکلیه
معامالتاعمازمناقصهوترکمناقصه-جزآندستهازمعامالتیکه
بهتشخیصهیئتوزیرانبایدمستوربماند-بایدازطریقشبکهملی
اطالعرسانیمناقصاتدراختیارعمومقرارگیرد».
▪سخنپایانی

حق دسترسی آزاد به اطــاعــات ،شــرط الزم ایجاد نظامهای
مردم ساالر و کارآمد است .تحقق این حق ،دو سمت دارد که یک
سمت آن به مردم و سمت دیگرش به حکومت برمیگردد .سمت
مردم این است که مبتنی بر این قانون مطالبه کنند.
درست است که ممکن است قانون ایراداتی داشته
باشد اما نباید این حق را دست کم بگیرند و مبتنی و
مستند به همین قانون ،اطالعاتی را که الزم است،
مطالبه کنند .از سوی دیگر دولت باید تالش کند با
ایجاد سامانه ای واحد دسترسی مردم به اطالعات
نهادهای عمومی را آسان تر و موسسات و نهادهای
عمومی را موظف به ارائه اطالعات کند .بسیاری از
کشورها از جمله آمریکا ،استرالیا و کنیا پرتال ملی
داده دارند ،کره هم تجربه خیلی خوبی دارد ولی به
گزارشاندیشکدهشفافیتبهترینوموفقتریننمونه
خارجیدراینزمینهانگلستاناستکهدریکسایت
عالوهبردادهها،مشروحمذاکراتومشاورهمردمدر
امر سیاستگذاری را در کنار هم قرار داده که این
خدمات و یکپارچگی در یک دوره  400روزه انجام
شده است .هرچند در دو دهه اخیرشاهداقدامات
ارزشمندی در این زمینه ،در کشور ،بوده ایم اما تا
رسیدن به نقطه مطلوب ،فاصله دارد .در این مسیر،
وجــود برنامههای آمــوزشــی و ترویجی مناسب و
گسترده که طی آن از یک سو مدیران و کارگزاران
دولتبهاهمیتومزایایاینحقونیزمسئولیتهای
خوددرارتباطباآن،آگاهوازسویدیگرمردموفعاالن
رسانهایبامفاداینحق،نحوهدسترسیبهاطالعات
ومحدودیتهایآنآشنا شوند،الزمواساسیاست.

