 #هشتگ

4

یک شنبه  28اردیبهشت 1399
 23رمضان .1441شماره 20381

تصاویر پربازدید فضای مجازی

موردعجیب 100هزارتاییشدن #معتادها_نمی_گیرن!




2.8 M views

شلوغیدرشهررکورددارکرونا

2.1 M views

شمابعدازکروناکجامیروید؟

در حالی که یکی از مؤثرترین را ههــای کنترل شیوع
بیماری کرونا ،پرهیز مردم از حضور در اماکن پر تردد مثل
بازارها است ولی بازارهای اهواز این روزها و شبها مملو
از جمعیت است و مردم به توصیههای کرونایی مسئوالن
بی توجه هستند .ویدئویی از ازدحام جمعیت در ساعت 2
نیمه شب در یکی از بازارهای اهواز که این روزها رکورد
دار مبتالیان به کرونا است در شبکه های اجتماعی منتشر
شد .در این ویدئو مردم اهواز بی خیال کرونا برای خرید
عید فطر به بازارآمده اند و بدون رعایت فاصله اجتماعی در
حال ترددند .کاربران با بازنشر این ویدئو به آن واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :این ویدئو رو دست به دست
کنید برسه به دست اون مسئولی توی اهواز که می گفت:
دلیل این که آمار مبتالیان ما باالست رصد خوب ماست.
شاید خجالت بکشه» کاربر دیگری نوشت« :معموال روزا
به دلیل دمای باال اهواز خلوته ولی شب هوا بهتره و مردم
بیشتر از خونه میان بیرون».

«راستی شما کجا میروید و چه میکنید؟» بهتازگی المیرا
شریفی مجری معروف شبکه خبر در صفحه خودش در
فضای مجازی نوشته« :فکر کنید در خبر فردا اعالم کنم
کرونا مهار شد ،اولین کاری که انجام خواهید داد ،چه
خواهد بود؟» جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت به این
سوال پاسخ جالبی داده ،او زیر این مطلب نوشته 10« :روز
مرخصی و خاموش کردن موبایل ،مستقیم کربال و نجف و
کاظمین» .کاربران هم هر کدام پاسخی دادهاند .کاربری با
جهانپور شوخی کرد و نوشت« :آقای جهانپور فکر کنم شما
باید خودتون خبر رو بدید شبکه خبر نه این که از تلویزیون
تازه این خبر رو بشنوید!» کاربر دیگری هم به مشکالت
اقتصادی اشاره کرده و نوشته« :تا ماهها باید کار کنم که
ضرر و عقب افتادگیهای این روزهام جبران بشه» .کاربر
دیگری هم نوشته« :هر کی از دوست و آشنا رو ببینم در
آغوش میگیرم .سفت و محکم».





پروتکل های جهاین
ابزگشت به مستطیل سزب

ضدعفونی در اولین روز مدرسه

یه مدرسه توی
مشهد
در اولین روز
بازگشایی
مدارس برا این
کهسالمتی
بچههاحفظ
بشه این جوری
بچه ها و معلمها
رو ضدعفونی
میکنه

ازضدعفونیچمنوممنوعشدنتکلگرفتهتااستفادهازنقاشیبهجایتماشاگروقوانین
سفتوسختبراینیمکتنشینانتیمها

ناصری -ماجرای بازگشایی مجدد لیگ برتر فوتبال در کشورمان از همان ابتدای
مطرح شدن با حاشیه هایی همراه بود .برخی از اهالی فوتبال با فوت متین
قوسی فوتبالیست ١٦ساله که یکی از بااستعدادهای برنامه ستاره ساز
در سال گذشته بود بر اثر کرونا کمپینی به راه انداختند و با اشتراک
پوستری در صفحه های مجازی شان به دنبال لغو بازی ها بودند و در
آن پوستر خطاب به دکتر حریرچی و وزیر ورزش نوشته بودند« :چند
جوان و فوتبالیست دیگر را می خواهید فدای مصلحت خود کنید؟»
در ادامه اما باشگاه پرسپولیس بیانیه ای داد که در بخشی از آن آمده
است« :آیا نگرانی از ویروس کرونا برای کارگرانی که در کورههای
پرحرارت و معادن مشغول به کار هستند وجود ندارد؟ در این شرایط
هزاران و بلکه میلیون ها نفر مشغول به کار و خدمت رسانی به جامعه
هستندامابهنظرمیآیدکهعدهایبنابهمصلحتومنافعخودیاباشگاهشان
خواستار تعطیلی لیگ برتر شدند ».صحبت از کمپین و متین آن چنان در فضای
مجازی داغ شد که خداداد عزیزی همبه آن واکنش نشان داد و گفت« :به رفقای خودم
میگویم که اگر راجع به لیگبرتر و تعطیلیاش حرف میزنیم ،بحث کارشناسی کنیم که به
چه دالیلی لیگ نباید برگزار شود ،نه این که از مرگ یک پسربچه مایه بگذاریم واقعا برگزاری یا لغو لیگبرتر ربطی به فوت
متین قوسی ندارد ».به هر حال در چند کشور که لیگ های معتبر هستند یا فوتبال شروع به فعالیت کرده یا قرار است به زودی
مسابقات حرفه ای خود را از سر بگیرند ،البته با پروتکل های بهداشتی خاصی که در این مطلب به آن ها می پردازیم.

استخر دست ساز
بچه ها با یه
ابتکار جالب
برا خودشون
استخر
درست
کردن و با
ذوق و شوق
مشغول
بازی شدن

بازی پشت درهای بسته

اولینروزمدرسهپساکرونا

2.9 M views

2.4 M views

غولهایکفشچهکسانیهستند؟
«خیلی حیفه این صنعت اصیل از بین بره» .شهر تبریز از
قدیم به عنوان قلب کفش ایران شناخته میشود .شهری
که صنعت چرم در آن صنعت پرسابقهای است .بهتازگی
گزارشی از بازار کفش تبریز در فضای مجازی منتشر شده
که در آن صنعتگران این حرفه به درد دل میپردازند .با
این که بارها در اخبار از توجه به تولید داخل و ممانعت از
واردات محصوالت غیر ضروری گفته شده ،اما اهالی این
صنعت نظر دیگری دارند .یکی از این صنعتگران میگوید:
«گرانی ها مثل سایر بخش ها روی تولید ما هم اثر منفی
داشته ،رکود حاکم بر بازار و خرید چکی بلندمدت مشکالت
زیادی ایجاد کرده» اما آنها از چیزی شبیه به یک دامپینگ
هم میگویند«:قرار بود محصوالت ما صادر شود ،اما غول
های کفش نگذاشتند» .کاربری نوشت« :کاش می گفتن
این غولی که ازش صحبت می کنن کیه یا چیه تا توی فضای
مجازی کمپین علیه شون راه مینداختیم».



سلبریتیشدنآقایمعتادهانمیگیرن!
در روزهای ابتدایی سال و در بحبوحه شیوع کرونا ویدئویی
از یک گزارش در فضای مجازی منتشر شد که خبرنگار از
یک فرد معتاد که در پارک حضور داشت ،پرسید« :شما چرا
در شرایط کرونا بیرون هستید؟» و او گفته بود« :معتادها
نمیگیرن!» این ویدئو پس از انتشار بارها و بارها دست به
دستشدوخیلیهاباآنشوخیکردند.اماهمینپربازدید
شدنش باعث شد تا این فرد درفضای مجازی هم شروع به
فعالیت کند و در  40روز توانسته  102هزار دنبال کننده
داشته باشد .او این روزها با هنرمندان و سلبریتی ها
الیو می گذارد و با گذاشتن تبلیغات در صفحه اش از این
معروفیتش حسابی سود می برد .کاربری نوشت« :این
دیگه یکی از عجیبترین پدیدههاست و من نمیفهمم
افراد چرا باید چنین صفحهای رو دنبال کنن!» کاربر دیگری
نوشت« :با دنبال کردن این آدم در اصل به درآمدزایی او
از اینستا کمک کردین و حاال داره ماهی  10تا  15میلیون
از راه تبلیغ توی اینستا پول در میاره شاید این طوری به
زندگی برگرده».

اینازاون
دانش
آموزاست
کهاگهمعلم
یادشبره
امتحان
دارهمیگه
خانمقرار
بودامتحان
بگیرید

ن!
فاصل هگذاریبامانک 

یه رستوران
برای این
که فاصله
اجتماعی
رو رعایت و
از اضطراب
مردم کم
کنه از مانکن
سر میز
مشتریاش
استفاده
می کنه



3.4 M views

دروغخودرویبدونپیستون!
ویدئویی دروغین توسط شبکه سعودی ایران اینترنشنال
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن ویدئو ادعا
می شود یکی از پیستون های خودروی کوئیک تحویلی به
خریداران نصب نشده است و بعد با همین ادعای دروغین
علیه خودروسازها مطلب نوشته ،اما سایپا خیلی زود به آن
واکنش نشان داد و نوشت« :حرکت خودرو بدون پیستون
از نظر فنی امکانپذیر نیست و در صورت اثبات این ادعا،
به مشتری یک خودروی نو جایزه میدهیم ».کاربران اما
در حالی که از خودروسازها گالیه مند بودند این ویدئو و
ادعای ساختگی شبکه سعودی را محکوم کردند .کاربری
نوشت« :درسته از خودروسازها دل خوشی نداریم و
کیفیتشون رو هم نمی پسندیم ولی اجازه هم نمی دیم
یه عده سودجو بخوان از این نارضایتی موج سواری کنن».
کاربر دیگری نوشت« :کاش مسئوالن سایپا به سواالت
مردمهمباهمینسرعتپاسخبدناونوقتنصفبیشتر
مشکالتشونحله».

3.1 M views

شبهایهمدلی
در این روزها که بسیاری از قشرهای زحمتکش جامعه
در وضعیت نامناسب مالی و معیشتی قرار دارند خیلی
از مردم و گروههای جهادی به هر نحو که توانستهاند به
کمک مردم آمدهو سعی کرده اند در انتظار وعده مسئوالن
نباشند و با کمک مومنانه به یاری هموطنان شان بشتابند.
در همین زمینه ویدئویی بهتازگی در فضای مجازی منتشر
شده که هنرمندان و ورزشکاران مطرحی را در مناطق
محروم در سراسر کشور نشان می دهد که به کمکرسانی
میپردازند .حضور در مناطق محروم سیستان و بلوچستان
و همچنین اسالمشهر مناطقی هستند که در این ویدئو
شاهدش هستیم .کاربری نوشت« :سلبریتیهای واقعی
این جاست که خودشون رو نشون میدن .یه سلبریتی
هست که همچنان به تبلیغات و درآمــدزایــی از کرونا
میپردازه و یه سلبریتی هم هست که این جوری کار خیر
میکنه ،بیش باد سلبریتیهای واقعی».

خارجیا
برایاینکه
دانشآموزها
سرکالس
فاصله
ی
اجتماع رو
رعایتکنن
ازاینترفند
استفاده
میکنن

فاص

لهاجتماعیم

د
ارسدرخارج

اقدامی که همه کشورها برای شروع دوباره مسابقات لیگ
فوتبال خود در نظر گرفتهاند ،بازی بی حضور تماشاگر
است .بر این اساس ،هیچ تماشاگری حق دیدن بازی در
فضای ورزشگاه را نــدارد .البته برخی از کشورها برای
پرکردن جای تماشاگرها دست به خالقیت هایی زده اند به
طور مثال تیم آنسان که در لیگ کره جنوبی بازی می کند،
در آستانه مسابقه خود دست به یک اقدام ابتکاری زده و
 ۱۵۰۰نقاشی از کودکان این شهر را روی سکوها قرار داده
است تا به نوعی جای خالی تماشاگرانش را پر کند.

ضدعفونی ورزشگاه و چمن
ضدعفونیکاملفضایورزشگاههاازدیگراقداماتمسئوالن
برگزاری مسابقات در آلمان ،اسپانیا ،انگلیس و  ...است.
همه قسمتهای ورزشگاهها شامل راهروها ،رختکن ها،
اتاقنشستخبری،اتاقداوران،اتاقپزشکی،اتاقمسئوالن
برگزاری و ...باید بهطور مــداوم ضدعفونی شود .مهمتر از
این ،مسئوالن برگزاری رقابتها در آلمان قصد دارند قبل از
شروعبازیهاوالبتهبیندونیمهچمنرانیزضدعفونیکنند.
آلمانیهاابزارهایسمپاشیمکانیزهایدراختیارگرفتهاندتا
درهرمسابقهدوبارچمنورزشگاهراضدعفونیکنندتاازشیوع
ویروس کرونا جلوگیری شود .رویترز حتی به نقل از اتحادیه
لیگانگلیسمدعیشدهکهتابعدازکرونابازیکنانحقتکل
زدنندارند.درکرهجنوبیهمبازیکنانازصحبتبایکدیگرو
اعتراضبهداوردرطولبازیمنعشدهاند.

قرنطینه تا پایان لیگ
اسپانیا قوانین سفت و سخت تری هم برای بازیکنان در
نظر گرفته که البته هنوز مورد قبول اتحادیه بازیکنان قرار
نگرفته است .در این تصمیم بازیکنان تا پایان بازی های
لیگ باید در هتلی زندگی کنند و حق ندارند در کنار مردم
جامعه و خانواده های شان باشند .همچنین اجازه رد و بدل
کردن خوراکی و نوشیدنی هم بین بازیکنان ممنوع است.

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

تست های هفتگی کرونا

حذفمحتوایمخربدر ۲۴ساعتیاجریمه
نمایندگان مجلس فرانسه قانون جدید شبکههای اجتماعی را برای تعدیل محتوا و پاک سازی پلتفرم ها تصویب کردند
مجلس عوام فرانسه قانونی را برای مقابله با نفرت پراکنی در شبکه های
اجتماعی و پلتفرم های آنالین تصویب کرده که از نظر برخی بحث برانگیز
است.براساساینقانونپلتفرمهابایدطی ۲۴ساعتمحتوایغیرقانونی
را حذف کنند در غیر این صورت باید خود را برای پرداخت جرایم هنگفت
آمادهکنند.
▪منظورازمحتوایغیرقانونیچیست؟

اساساهرمطلبیکهدردنیایواقعیجرمیاتوهینتلقیشودازنظراینقانون
در دنیای آنالین هم قانونی نیست .برای مثال می توان به موارد کلی مثل
تهدیدیاتبعیضاشارهکرد.
الزاماتقانونجدیدبههمینجاختمنمیشودوموضوعاتافراطیترنظیر
محتوایتروریستیوپورنوگرافیکودکانبایدظرفیکساعتحذفشوند.
درحالیکهنفرتپراکنیآنالینازکنترلخارجشدهبرخیدیگرنگراناین
هستندکهاینرویکردهابهسانسورشتابزدهمنجرشود.ازآنجاکهشرکت
هاهیچتمایلیبهپرداختجرایمهنگفتندارندممکناستبرخیمطالب
راکهناقضاینقانونهمنیستند،پیشازبررسیکافیوباعجلهحذفکنند.
هدف نمایندگان مجلس فرانسه از این کار الزام شرکت ها به تعدیل محتوا و
پاک سازی پلتفرم ها است .در واقع دولت در این روند تنها نقش ناظر را ایفا

میکندودرصورتتخطیازقوانیندستبهجریمهخواهدسازد.وزیرامور
دیجیتال فرانسه الزام پلتفرم های آنالین به حذف مطالب از این طریق را به
سیستمبانکداریتشبیهکردهکهدرآنهمنقشدولتتنهاناظراست.
برایشرکتهاسطوحمتفاوتیازجرایمدرنظرگرفتهشدهکهازچندصدهزار
دالر شروع شده و در موارد شدیدتر به ۴درصد از درآمد سالیانه نیز می رسد.
پیشازاینآلمانهمقوانینمشابهیرابرایحفاظتازکاربرانشبکههای
اجتماعیتدوینکردهبودوبحثهاییهمدربارهدرپیشگرفتنروندمشابه
منبعTechCrunch :
درسطحاتحادیهاروپاجریاندارد .
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یکی دیگر از مواردی که تقریبا همه کشورها برای شروع
باز یها الزامی کرد هاند ،انجام مــداوم تست کرونا برای
بازیکنان ،مربیان و دیگر اعضای کادر تیمهاست؛ بهصورتی
که اعضای تیمهای مختلف هر هفته باید تست کرونا بدهند
البته در برخی از کشورها مثل اسپانیا ،انگلستان و کره
جنوبی این اتفاق هر هفته دو بار خواهد بود .از طرفی هر
مربی یا بازیکنی که نتیجه تست او به دست فدراسیون
نرسد ،بــازی آن هفته تیمش را از دست میدهد .البته
اتحادیه لیگ انگلیس اعــام کــرده در صورتی که تست
بازیکنی مثبت باشد کل تیم به قرنطینه می رونــد که با
مخالفت باشگاه ها همراه شده است.

شادی همگانی بعد گل ممنوع
سازمان لیگ فوتبال آلمان به اعضای همه تیمها ابالغ
کرده است تا زمان پایان کرونا قبل از هر مسابقه ،خبری از
عکس تیمی بازیکنان نخواهد بود ،یعنی هرگز  ١١بازیکن
یک تیم کنار هم نمیایستند تا عکس قبل از بازی بگیرند .از
سوی دیگر ،مراسم شروع بازی با داور هم با فاصله اجتماعی
مناسب صورت میگیرد .این قوانین البته تا جایی رفته که
برای شادی گلها نیز محدودیتهایی گذاشته است .بر این
اساس ،زننده گل نباید بعد از باز کردن دروازه حریف شادی
غیر متعارف داشته باشد .به عبارت بهتر ،دست دادن و در
آغوش گرفتن بازیکنان بعد از گل زدن ممنوع شده و آن ها
فقط میتوانند آرنجها یا پاهای خود را به نشانه خوشحالی
به هم بزنند .در کره جنوبی هم تعظیم اعضای دو تیم به
یکدیگر جانشین دست دادن دو تیم قبل از بازی شده است.

تعویض با فاصله یک متری
براساس پیشنهاد فیفا و با توجه به تعطیلی طوالنیمدت،
از این پس هر تیم میتواند در طول  ٩٠دقیقه پنج تعویض
انجام دهد تا از مصدومیتهای احتمالی با توجه به نبود
زمان بدن سازی مناسب جلوگیری شود .البته بعد از این
هم تا اطالع ثانوی که احتماال تا زمان حضور کرونا باشد در
همه کشورها بازیکنی که از زمین بیرون میآید و بازیکنی که
داخل میشود حق دست دادن با هم ندارند و باید از فاصله
یکمتری یکدیگر عبور کنند .همچنین بازیکن تعویضی حق
دست دادن با اعضای نیمکت را هم ندارد.

کارت زرد جریمه انداختن آب دهان
یکی از اتفاقات متداول در بین فوتبالیستها پرتاب آب
دهــان به داخــل زمین چمن اســت .بارها ایــن مسئله که
بازیکنان آب دهان خود را به داخل چمن پرتاب کنند ،دیده
شده است اما حاال و با توجه به پروتکل های بهداشتی در
بوندسلیگا هر بازیکنی این کار را انجام دهد و مشاهده
شــود ،از داور کــارت زرد میگیرد .در آمریکای جنوبی
بوسیدن توپ قبل از کاشتن آن برای ضربه زدن هم ممنوع
شده است.

استفاده الزامی ماسک برای نیمکت نشین ها
نیمکتنشینان تیمها نیز از قوانین بهداشتی مستثنا
نیستند .براساس قوانین ،همه اعضای تیمها که روی
نیمکت مینشینند ملزم به استفاده از ماسک خواهند بود.
همچنین باید حداقل فاصله یک صندلی بین افراد رعایت
شود .در ضمن مصاحبه بعد از بازی ها هم با دو میکروفن و
رعایت فاصله گزارشگر و بازیکن انجام میشود .به طوری
که میکروفن گزارشگر و خبرنگار باید با میکروفنی که
بازیکن یا مربی استفاده می کند متفاوت باشد.
بیشتراین مقررات در بازی های روز گذشته بوندسلیگا
انجام شد.

