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واکنشپلیسبهویدئویجنجالیگشتامنیتاخالقی




تهنایی مردم
«اندیکا»

با گذشت یک هفته از وقوع زلزله در
اندیکا به مردم بسیاری از روستاها هنوز
چادر ،لباس و غذا نرسیده است!
2.1 M views
2.8 M views

واکنش پلیس به ویدئوی جنجالی گشت ارشاد
در روزهای اخیر ویدئویی از برخورد نامناسب ماموران
گشت امنیت اخالقی پلیس با زنی در فضای مجازی
منتشر شده که واکنش های زیادی را هم به همراه
داشته است .به دنبال انتشار این ویدئو رئیس پلیس
امنیت عمومی پایتخت از برخورد با ماموران خاطی در
این ماجرا خبر داد .سرهنگ پیام کاویانی در واکنش به
انتشار این ویدئو با تاکید بر این که پلیس برخورد خارج
از ضوابط را نمی پذیرد ،گفت« :این گونه برخوردهای
خارج از ضوابط را نمی پذیریم و در این ماموریت نیز
برخورد نامناسب و خارج از ضوابط ماموران به هیچ
عنوان قابل قبول نیست و با ماموران متخلف برخورد
انضباطی شد ».کاربران هم به این ویدئو واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :به نظرم باید با این مامور که به
جای ایجاد حس امنیت در جامعه ،نگاه مردم به پلیس
رو خراب کرده به شکل محکم تری برخورد بشه تا دیگه
شاهد این اتفاق ها نباشیم».

تولد  ۷۹۱کودک از مادران  10تا  14ساله
گزارشی درباره مادران  10تا  14ساله منتشر شد
که بازتاب زیادی پیدا کرد .براساس گزارش ثبت
احوال کشور ،از  ۳۰اسفند  ۹۹تا  ۱۶مهر ،۱۴۰۰
 ۷۹۱کودک از مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله متولد شدهاند.
این آمار بر حسب گروه سنی مادر در زمان تولد و به
تفکیک جنسیت فرزند و استان منتشر شده و بر
اساس آن سیستان و بلوچستان با تولد  ۱۲۷پسر
و  ۱۲۱دختر از مــادران  ۱۰تا  ۱۴ساله طی سال
 ،۱۴۰۰در صدر قرار گرفته است .پس از سیستان
و بلوچستان ،خوزستان ،خراسان رضوی ،گلستان،
کرمان و آذربایجان شرقی باالترین آمار موالید از
مادران  ۱۰تا  ۱۴ساله را به خود اختصاص دادهاند.
خراسان جنوبی با تولد یک پسر ،کهگیلویه و بویر
احمد و قم هر کدام با تولد یک دختر و ایالم با تولد دو
دختر ،پایینترین آمار تولد کودکان از مادران  ۱۰تا
 ۱۴ساله را داشتهاند.





3.9 M views

زندگی در چادر به خاطر گرانی مسکن!

3.1 M views

کی خانه دار می شویم؟

ویدئویی از سکونت یک پدر و پسر در چــادری در
جنگل های اطراف ایالم منتشر شد که در آن فرزند
خانواده می گوید به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه
اجاره مجبور به زندگی در چادر شده اند .او در ادامه
هم مدعی می شود که هفته ای یک بار ماموران نیروی
انتظامی به آن ها تذکر می دهند که چادر را جمع کنند و
گرنه آن را پاره می کنند .کاربران به این ویدئو واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :این که هر روز یک ویدئو
از زندگی در چادر یا باالی تابلوهای تبلیغاتی منتشر می
شه ،نشون می ده مشکل مسکن مردم دیگه داره وارد
بحران می شه ».کاربر دیگری نوشت« :درسته خیران
کمک می کنن و این خانواده هم دارای سرپناه می شن
ولی باید این مشکل ریشه ای حل بشه ،گرونی مسکن
حسابی دمار از مردم درآورده ».کاربری هم نوشت:
«این مورد رو نمی گم اما یادتون نره که بعضی از این
آدم ها معتادن و حاضر به زندگی اجتماعی نیستن».

مجموعه رسانه ای کبریت به تازگی در بین مردم رفته
و از آن ها خواسته تا حساب و کتاب کنند و ببینند
در چه سنی می توانند خانه بخرند .مردم با ماشین
حساب ،سن خانهدار شدنشان را حساب کردند و به
عددهای جالبی رسیدند .در این ویدئو مردم از قیمت
باالی کرایه ها گفتند و در این بین یکی از پاسخ گوها
گفت ،موتورش را برای پرداخت اجاره خانه فروخته و
به خانواده اش گفته آن را دزدیده اند! البته در پایان
برگه ای به دست شرکت کننده ها می دهند که روی
آن نوشته« :طبق اصل  31قانون اساسی :داشتن
مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانیه!»
کاربری نوشت« :حاال کاری ندارم که ما قانون خوب
زیاد داریم که اجرا نمی شه ولی االن خود من رفتم
خواستگاری پدر دختره با این که مستاجره می گه من
به پسری که خونه از خودش نداره دختر نمی دم!»





بامداد شنبه ۱۷مهر بود که زمین لرزید و قلعه خواجه و
چلو مثل گهواره تاب خورد .مردم هراسان بیرون پریدند ،
جیغ زدند ،همدیگر را صدا زدند  ،سمت طویلهها دویدند
امــا  7کیلومتر زیــر پایشان ،صفحهای که پنج ریشتر
قلدری داشت همه چیزشان را تکاند .خانهها خراب شد،
سنگها فروریخت ،سقفی باالی سر نماند و قلعهخواجه
و د هها روستای وابستهاش شدند تلی از خاک ،سنگ و
چوب .مردم زلزلهزده اندیکا کشته ندادهاند ،زخمیهای
زلزلهشان هم کم هستند ولی حق دارند لباس سیاه عزا را
از تن به در نکنند چرا که دیگر نه خانهای هست ،نه لباسی
و نه چیز زیادی برای خورد ن .از بامداد شنبه از ساعت
 2:46که زمین زیر پای این مردم لرز گرفت یک هفته
میگذرد ولی خیلی از اهالی منطقه هنوز چشم به کسانی
دارند که به دادشان برسند؛ یک دست لباس گرم ،یک
وسیله گرمایشی  ،حتی یک وعده غذا یگرم به دست
شان بدهند و بعد که فکرها متمرکز شد کمک کنند تا
آوارها کنار برود و خانهها ساخته شود .البته دیروز معاون
اقتصادی رئیس جمهور با حضور در روستای سرشط از
بخش چلو در منطقه اندیکا از منازل زلزلهزده ،دیدن کرد.
مردم هم در دیدار با محسن رضایی ،از او خواستند باتوجه
به در پیش بودن فصل زمستان به وضعیت آن ها رسیدگی
فوری شود و رضایی هم قول پیگیری داد.
▪اندیکا کجاست

اندیکایکیازشهرهای خوزستانباهشتهزارنفرجمعیت
است ،آرام گرفته میان اللی ،دزفول ،ایذه و مسجدسلیمان
که شمال و شمالشرقیاش به چهارمحالوبختیاری
چسبیده است .مرکز اندیکا ،قلعهخواجه است و مرکز آن
چلو ،همان جا که کانون زلزله بوده است .درمجموع دیاری
که هم کانون ثروتهای خدادادی است و هم مرکز فقرهای
تولید بشر .اندیکا و روستاهای تابعهاش بهقدری محروماند
که آمارها هم رنجشان را فریاد میزنند .این شهرستان
دارای  ۵۹۵روستا و آبادی پراکنده ،شش دهستان۳۳ ،
هزار هکتار زمین کشاورزی و  ۲۰۰اثر تاریخی است .البته
اندیکا را قطب انرژی برق آبی کشور میدانند .سرزمینی که
در میان دو سد بزرگ مسجد سلیمان و شهید عباسپور با
 ۱درصد انرژی برق آبی
 ۴هزار مگاوات برق ۴ ،
تولید  ۰۰۰
کشور را تولید می کند.
▪زلزله با اندیکا چه کرد؟

2.4 M views

بازگشت نوکیا 6310
خبر عرضه گوشی ورژن جدید نوکیا مدل 6310
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .این گوشی به
خاطر دوام و مقاومت باالی بدنه و عمر طوالنی باتری
به «پارهآجر» مشهور بود و در دوران ابتدای فراگیر
شدن موبایل به محبوبیت جهانی دست یافت .اگر آن
قدر سن دارید که مدل قبلی را به یاد داشته باشید،
خبر خوب این که بازی پرطرفدار و خاطرهانگیز «مار» یا
همان «اسنیک» هم در این مدل دوباره عرضه شده
است .این بازی در آن دوران کار اینستاگرام ،تیکتاک
و توئیتر را همزمان انجام میداد؛ البته فقط از نظر وقتی
که کاربر با آن میگذراند .این گوشی از روز پنج شنبه
به قیمت  59دالر و  99سنت یعنی حدود یک میلیون
و  600هزار تومان عرضه شده است .آدام فرگوسن،
مدیر بازاریابی محصوالت اچامدی گلوبال گفته است:
«ما هنوز همان کیفیت ساخت را در همه محصوالتمان
رعایت میکنیم .نوکیا  ۶۳۱۰دوباره و بهتر از قبل
بازگشته است».

3.4 M views

حرکات رزمی خارق العاده نظامیان «اون»
ویدئویی از حرکات عجیب نیروهای نظامی کره شمالی
منتشر شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت.
در این ویدئو که از تلویزیون کرهشمالی پخش شده
از قابلیتهای نیروهای نظامی این کشور در جشن
دانش آموختگی دانشگاه نظامی پیونگیانگ رونمایی
شده است که در بخش هایی از آن نیروهای نظامی با
سر بلوکه های بتنی را خرد می کنند یا دست شان را
روی بلوکه های بتنی می گذارند و پتک به روی دست
آن ها زده می شود تا بلوکه ها خرد شوند یا خم کردن
میله های آهنی با گردن! یا خوابیدن روی خرده شیشه
در حالی که روی شکم شان با پتک بلوکه های بتنی می
شکنند .کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :توی چهره خود «اون» هم مشخص
بود که تعجب کرده که اینا چطوری این کارها رو می
کنن ».کاربر دیگری نوشت« :فقط اون آخری که با سر
رفت توی بلوکه های بتنی!»

روز شنبه  ۱۷مهر نیز زمین لرزه ای به بزرگی  5ریشتر و
در عمق  7کیلومتری زمین ،قلعه خواجه در شهرستان
اندیکا را لرزاند و پس از آن دو زمین لرزه متوالی به بزرگی
 2.6و  4.6ریشترنیز رخ داد .این زمین لرزه عالوه بر قلعه
خواجه در دیگر نقاط استان خوزستان از جمله اهواز ،ایذه،
باعملک ،رامهرمز و مسجدسلیمان نیز احساس شد.
هرچندخوشبختانهدراینزلزلههموطنانمانسالمماندند
اما هاللاحمر خوزستان آمار داده که زلزله به ۱۱روستا
در شهرستان اندیکا خسارتزده است .معاون هماهنگی
امور عمرانی استانداری خوزستان هم اعالمکرده ۶۰۰
واحــد مسکونی تا  ۸۰درصــد تخریبشده در حالی که
فرماندار اندیکا میگوید ۱۲۰روستا خسارت دیدهاند.
به روایت فرماندار اندیکا هم روستاهای سپیدار ،نپیآباد،
رگرو ،آبچنار ،درب ،فرگه ،شاهزاده عبدا ،...دهدیک،
دشتگل ،سرشط و روستای صعبالعبور رپی خسارت100
درصدی دیدهاند .گزارش ها حاکی از آن است که نیازها و
درخواست ها در این منطقه هم اکنون زیاد است و امکانات
بسیار کم و از آن جایی که در آستانه فصل سرما هستیم،
انتظار می رود مسئوالن روند امدادرسانی و اسکان مردم
این منطقه را سرعت ببخشند تا این مــردم رنج دیــده با
مشکالتکمتریمواجهباشند.

مقرصان کندی اینرتنت

باوجودگذشتچندینروز،اختالالتوکندیاینترنتکشورهمچنانادامهدارد
چنددلیلبرایایناتفاقبیانشدهاست:ازشروعسالتحصیلیتا...
بیش از یک ماه است که کاربران فضای مجازی از کندی سرعت اینترنت در ساعات مختلف شبانه روز انتقاد
دارند و درباره این نارضایتی بارها از سوی کاربران و کسب و کارها در شبکههای اجتماعی بحث و اظهارنظر
شده است .حتی عدهای از کاربران و رسانهها این افت کیفیت را به اجرای طرح حمایت از حقوق کاربران فضای
مجازی و خدمات پایه کاربردی ارتباط دادند و کاهش دستوری پهنای باند را دلیل اختالل اینترنت بیان کردند.
البته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از پیگیری علت کندی اینترنت خبر داده و درعین
حال ،علت این مسئله را آغاز سال تحصیلی و استفاده دانشجویان و دانشآموزان از اینترنت میداند .با این
حال حدود دو هفته گذشته یعنی  ۱۲مهرماه عیسی زارع پور وزیر ارتباطات با اشاره به دریافت گزارش های
مردمی از طریق سامانه  ۱۹۵وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و گالیه کاربران از کندی شبکه در ساعات
پیک مصرف در برخی از نقاط کشور ،دستور پیگیری دقیق و رسیدگی سریع به این موضوع را داد .با این حال
گزارش ها هنوز حکایت از کندی اینترنت دارد.
▪پای شاد در میان است؟

یکی از متهمان کندی اینترنت ،آغــاز ســال تحصیلی
جدید و برگزاری کالسهای دانشجویان و دانشآموزان
بــهصــورتمــجــازی اعـــام شــده اســـت .حسین فالح
جوشقانی ،رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
در گفت وگویی با شبکه خبر در این زمینه گفته« :شروع
سال تحصیلی و رشد  ۳تا  ۵درصدی ترافیک استفاده
از اینترنت در هفته ابتدایی مهرماه باعث کندی سرعت
اینترنت شده اســت ».به گفته او بــرای رفع این مشکل
جلساتی با حضور همه عوامل تامین و توزیع اینترنت از
جمله شرکت زیرساخت ،شرکت مخابرات ،اپراتورها و
شرکتهای اینترنت ثابت برگزار شده است .اما سوال
بسیاری از کارشناسان این است که چرا مسئوالن در
سازمان تنظیم در زمینه تمهیدات الزم برای آغاز سال
تحصیلی چــاره ای نیندیشیده بودند .از سوی دیگر،
مسئلهای که بیان میشود این است که نر مافزار شاد
روی شبکه ملی اطالعات قرار دارد و نمیتواند باعث
کاهش اینترنت بینالملل شود .البته در روزهای گذشته
شکایاتی از پاسخ ندادن و اختالل برای درخواست رمز
دوم اینترنتی و افتتاح اینترنتی حساب در بانک های
داخلی هم گزارش شده است.
▪اختالل به خاطر پهنای باند

انتظار برای حل نقاط دارای ضعف در شبکه ارتباطی
کشور و افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای اینترنت در
حالی است که برخی خبرها از وجود مشکل در کمبود
پهنای باند اینترنت کشور حکایت دارد ،به نحوی که
مدیران برخی اپراتورهای اینترنتی اذعــان دارنــد که
مشکل از زیرساختهای خدماتی آن ها نبوده بلکه
پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت دریافت
میکنند ،کاهش یافته و با افت کیفیت مواجه است .این
در حالی است که با افزایش مصرف اینترنت در کشور ،نیاز
است که ماهانه به میزان پهنای باند کشور افزوده شود
اما این طور که ادعا میشود شرکت ارتباطات زیرساخت
برای خرید پهنای باند بینالملل با مشکالتی روبه رو
است و به همین دلیل ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور
به حد اشباع رسیده و این مشکل در زمان پیک مصرف،
نمود بیشتری دارد .سایت «رادارهای ابرآروان» هم که
وضعیت ارتباطات اینترنت ایران را براساس اطالعات
زیرساخت کشور در لحظه رصد میکند ،نشان می دهد
که وضعیت اختالل اینترنتی در ایــران به اوج خود در
شهرهای مختلف رسیده است .با این حال مدیران بیشتر
شرکتهای اینترنتی ،اعــام کــرده اند که این مشکل
ربطی به زیرساختهای شبکه آنها ندارد و پهنای باندی
که از شرکت ارتباطات زیرساخت میگیرند ،با کاهش
و کیفیت پایین مواجه میشود .رئیس هیئت مدیره
شرکت شاتل بهعنوان یکی از شرکتهای ارائهدهنده
اینترنت هم در گفتوگویی با دیجیاتو
ضمن اشاره به افت کیفیت اینترنت
در کشور و اعتراضهای مردم به این
موضوع ،گفته است که از دوماه پیش
و زمان شروع فعالیت وزیر ارتباطات
جدید تا امــروز پهنای باند اینترنت
کشور افزایش نداشته است .او مدعی
شده مجوز این افزایش
ظــرفــیــت پــهــنــای
بــانــد ،بــایــد از

سمت شــورای عالی فضای مجازی صادر شود و چنین
اتفاقی تا امروز رخ نداده است .به ادعای «محمدحسن
شانهساز زاده» این موضوع میتواند به طرح صیانت
مرتبط باشد .او تاکید کرد که آن ها برای حل این چالش
درخواست مالقات با وزیر جدید ارتباطات را داشتهاند اما
«عیسی زارع پور» فعال با هیچ یک از شرکتهای اینترنتی
جلسهای نداشته است.
▪نبود سرمایهگذاری در توسعه

با این حال روز گذشته  23مهر عیسی زار عپ ــور ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه کنفرانس ظرفیت
شبکه ملی اطالعات در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره
کاهش کیفیت و اختالل در شبکه اینترنت گفت که دلیل
اصلی این مشکل ،نبود سرمایهگذاری در شبکه ارتباطات
در سا لهای گذشته است .عیسی زارع پور در حاشیه
این کنفرانس در پاسخ به این سوال که ادعا میشود از
زمان تغییر دولت پهنای باند به کشور وارد نشده است،
بدون این که پاسخ روشنی بدهد ،گفت« :ما یک مشکل
کالنتر داریم که آن هم این بوده که در چند سال گذشته
سرمایهگذاری الزم برای توسعه در بخش ارتباطات به
چند دلیل صورت نگرفته اســت ».او ادامــه داد« :اولین
دلیل آن مشکل تحریمها بوده که به اپراتورها اجازه نداده
تجهیزات خود را سریعتر وارد کشور کنند و شبکه خود
را توسعه دهند .از سوی دیگر اپراتورها هم نتوانستهاند
توسعه الزم را به دلیل نبود سرمایهگذاری روی شبکه
خود ایجاد کنند ».او دلیل دوم در این زمینه را بحث
کرونا و غافلگیر کردن این صنعت معرفی کرد و گفت که
با آمدن کرونا اکثر کارها آنالین شد و از آموزش گرفته تا
کارهای بانکی و خرید ،همه و همه توسط فضای مجازی
صورت گرفت .زارعپور با بیان این مطالب گفت« :با آمدن
کرونا میزان استفاده از ترافیک چند برابر شد آن هم در
شرایطی که شبکه برای این حجم از استفاده آماده نشده
بود ».وی تأکید کرد« :کشور در زمینه ارتباطات در هسته
شبکه خود با مشکلی مواجه نیست؛ اما باز شدن مدارس و
دانشگاهها باعث شد ترافیک شبک ه اینترنتی افزایش پیدا
کند و کاربران احساس خوبی از سرویس اینترنت خود
نداشته باشند ».زارعپور اعالم کرد که ظرف چند روز آینده
با افزایش ظرفیت در شبکه امیدوار است ،مشکل کاهش و
اختالل در شبکه اینترنت آن هم در برخی نقاط حل شود.
▪دردسرهای کندی اینترنت

یکی از وعــده های دولــت سیزدهم تسهیل در کسب و
کارهای اینترنتی و افزایش سرعت اینترنت بود به نوعی
که رئیس جمهور وعده اینترنت رایگان برای اقشار ضعیف
و با سرعت باال را داده بود که گیمرها هم از آن لذت ببرند.
وزیر ارتباطات هم یکی از برنامه هایش را رساندن فیبر
نوری به تک تک خانههای مردم ،اجرای پروژه فیبر در
منزل و سرعتهای چند گیگی اینترنت اعالم کرده بود
اما حاال اینترنت روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد.
بر اساس اطالعات منتشر شده هم اکنون بیش از  32هزار
کسبوکاراینترنتیدرایرانفعالهستندکهبخشبزرگی
از آنها در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند و کندی یا
قطعاینترنت،مشکالتزیادیرابرایآنهافراهممیکند
که نیاز است هر چه زودتر مشکل برطرف شود.

