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زندگیالکچریسگیوزمانحیاتیکهمیمیرد!


تصاویر پربازدید فضای مجازی



2.8 M views

3.4 M views

 70ثانیه مفید برای یک عمر
«گاهی یک کلیپ  ۷۰ثانیه ای ،تاثیرش بیشتر از عمر
 ۷۰۰ساله است!» این شرح ویدئویی است که شاید
شما هم بعد از دیدنش آن را اغراق ندانید .داستان
از این قــرار است که استادی وارد کالس می شود
و به دانشجویان برگه ای که روی آن فقط یک نقطه
مشکی وجــود دارد می دهد و می گوید دربــاره اش
چیزی بنویسید .وقتی استاد می بیند همه درباره آن
نقطه سیاه ،اندازه و موقعیت اش نوشتند ،خطاب به
دانشجوها می گوید« :هیچ یک از شما درباره قسمت
سفید کاغذ چیزی ننوشته بودید ،همه توجهات به نقطه
سیاه بود درست مثل زندگی واقعی .بیماری ها ،بی
پولی،دعواهای خانوادگی ،ناامیدی و  ...نقطه های سیاه
در زندگی بسیار کوچکند اما اجازه می دهیم ذهنمان را
آلوده کنند.چشم از سیاهی ها بردارید و از نعماتی که به
شما داده شده لذت ببرید و »...

بخش دیده نشده بی فرهنگی آمریکایی
حتماشماهمبارهابافیلمهاییکهموقعواژگونیوانتها
و کامیونها در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند
مواجه شدهاید .ویدئوهایی که عمدتا رفتار مردم را
هنگام مواجهه با بار ریخته شده روی زمین نقد میکنند.
مثال کامیونی که سیبهایش روی زمین ریخته و افرادی
سیبها را برای خودشان جمع میکنند .بهتازگی هم
فیلمی از واژگونی یک ماشین حمل پول در آتالنتای
آمریکا منتشر شده است .در این ویدئو تعداد زیادی
ماشین کنار بزرگراه توقف کردهاند و سرنشینان آن
مشغول جمعآوری پولهای پخش شده روی زمین برای
خود هستند .کاربری با انتشار این ویدئو نوشت« :این
ویدئو اگر در ایران بود ،سوژه خوبی برای خودتحقیری
میشد!» کاربر دیگری نوشت« :قابل توجه آنهایی که
مدام فرهنگ آمریکاییها را توی سر خودمان میزنند».

2.4 M views

هر دو می رانند اما این کجا و آن کجا!

3.1 M views

در اهواز چه خبر است؟

تلویزیون گزارشی از مقایسه کیفیت خودروهای داخلی
و خارجی پخش کرد که بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .در این گزارش از آپشن هایی که در سال های
اخیر ،خودروسازان داخلی از خودروهایشان کم کرده
اند گفته شد .ضبط صوت و سنسور عقب که از سال 97تا
 98از خودروهای  206حذف شده اند البته پیش از این
هم زه خودروی پراید به عنوان یک آپشن حذف شده بود.
در ادامه گزارشگر به سراغ نمایندگی ها رفته بود و علت
نبودن این آپشن ها را تحریم بیان کرد در صورتی که در
بعضی خودروها این آپشن ها موجود است .حتی با مراجعه
به نمایندگی ها و پرداخت پول می توانید همان سنسور را
روی خودرو نصب کنید .کاربران دلیل این کم فروشی های
خودروسازان را نبود بازار رقابتی در این عرصه دانستند.

ویدئویی دیگر که شبیه به آدم ربایی است در فضای
سرنشین یک
مجازی منتشر شد که به گفته پلیس ،سه
ِ
دستگاه خودرو سواری سمند در منطقه سعدی اهواز،
یک خانم جوان را همان طور که در فیلم خواهید دید
به زور سوار ماشین کردند و با گذشت دقایقی ،پس
از سرقت زیورآالت زن ،او را رها میکنند .کاربران به
اتفاقاتی از این دست که این روزها در اهواز به وفور
دیده می شود واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«خیلی ترسناکه تصور کنید این زن؛ میتونه دختر،
خواهر یا مادر ما باشه ».کاربر دیگری نوشت« :این
چیزها جدید نیست فقط به خاطر بازتابی که در فضای
مجازی داره حاال بیشتر قابل مشاهده است ».کاربری
هم نوشت« :باید با این زورگیرهای خشن طوری قانون
برخورد کنه که کسی جرئت زورگیری نکنه دیگه».





2.1 M views

زندگی الکچری سگی!
«هزینههای میلیونی برای سگهای خانگی» .ویدئویی در
فضای مجازی منتشر شده است که از صرف هزینه برای
آرایش کردن یا الک زدن برای سگهای خانگی حکایت
دارد .این گونه اعمال را گروهی از جامعه انجام میدهند
که از زندگی سخت و پرفشار طبقههای دیگر جامعه بیخبر
هستند و تمام دغدغهشان رسیدن به ظاهر و تامین
آسایش سگهایشان است .این رفتارها واکنش کاربران
زیادی را برانگیخته است .کاربری در این باره نوشت« :در
جامعهای که افراد زیادی در مخارج روزانهشان ماندهاند،
انجام دادن این نوع رفتارها اصال جالب نیست» .کاربر
دیگری نوشت« :این قشر جامعه درد مردم محروم رو درک
نمی کنن و نمی دونن اجاره خونه رو جور کردن و شکم زن
و بچه رو سیر کردن یعنی چی ».کاربری هم نوشت« :حتی
اگه از راه حالل هم این پول به دست اومده باشه این جور
فخر فروشی ها صحیح نیست».

+

تـــصـــویـــری قــدیــمــی
از حــمــل یـــک تــاجــر
انگلیسی توسط یک
پیرزن با پای برهنه در
بنگال غربی
غربی ها از قدیم نژاد
پرست بودن االنم
هستن فقط شیوه شون
عوض شده

+





عکسهای دیده نشده از مجید سوزوکی که کامبیز
دیــربــازاز مجید سوزوکی واقعی(مجید خدمت)
منتشر کرد
ای کاش به جای زیاد شدن حاجی
گیرینفها مجید سوزوکی ها زیاد بشن

2.9 M views

کپسولهای تاریخ گذشته در مترو
وجود کپسول آتشنشانی از ابتداییترین ملزومات حفظ
ایمنیدرمکانهایعمومیوخصوصیاست.درعکسهایی
که به تازگی توسط یکی از کــاربــران از کپسو لهای
آتشنشانی موجود در ایستگا هها و واگنهای متروی
تهران منتشر شده است نکتهای عجیب و خطرناک به چشم
میخورد.ظاهراازآخرینباریکهکپسولهایمترویتهران
کنترل و شارژ شدهاند بیش از یک سال میگذرد .طبیعتا
در این شرایط که تاریخ انقضای این کپسولها گذشته
است اگر خدای نکرده حادثهای رخ بدهد آنها کارایی الزم
را نخواهند داشت .کاربری در این باره نوشت« :متاسفانه
اخالق بدی داریم که تا وقتی حادثهای اتفاق نیفته به فکر
رعایتایمنینمیافتیم!»کاربردیگریهمنوشت«:عجیبه
ی از ما و مسئوالن مربوطه به این لوازم ایمنی به شکل
خیل 
شیء دکوری نگاه میکنیم».

مالچ پالشی
و داستان چشم و ابرو
به تازگی و بعد از مالچ پاشی برخی از مناطق بکر طبیعت
خوزستان از جمله شهرستان ُبستان فعاالن محیط زیست در
فضایمجازیباانتشارعکسهاییازمرگپرندگانوحیوانات
این مناطق به انتقاد از آن پرداختند .آن ها معتقدند که به دلیل
مالچ پاشی محیط زیست آسیب جدی دیده و به مرگ و میر
جانداران منجر شده است .به روایتی مالچ پاشی که قرار بود از
گردوغبارها کم کند خود آفتی شده که محیط زیست را نابود
میکند به قول معروف عدهای برای درست کردن ابرو چشم را
کور کردند! دلیل این آسیب ها هم مواد نفتی به کار رفته در این
نوع از مالچ است .البته باید یادآوری کرد که مالچ پاشی برای
مقابله با فرسایش خاک و جلوگیری از حرکت ماسههای روان
اتفاق می افتد تا مردم مناطقی مانند خوزستان از ریزگردها
نجاتپیداکنند.
یکیازمنشاءهایریزگردهاهمخشکشدنتاالبهاوکاهش
رطوبت خاک است که زمینه را برای بروز فرسایش خاک فراهم
کرده کهبامدیریتمنابعآبمیتوانبسیاریازاینمشکالترا
حلکرد.پیشازاینهمپروفسورکردوانیپدرعلمکویرشناسی
ایرانباذکراینکهاستفادهازمالچنفتیبرایمقابلهباریزگردها
خیانت است ،گفته بود« :باید به جای مالچ نفتی از ریگ پاشی
استفادهشود».
کــردوانــی با اشــاره به تاریخچه استفاده از مالچ نفتی برای

!

مقابله بــا بیابان زایــی در ای ــران ایــن نــوع مالچ را محصول
کشور لیبی دانست که برای اولین بار در سال  ۱۳۴۲و در
جنوب قزوین مــورد استفاده قــرار گرفت .او همچنین مالچ
پاشی را روشــی گــران برشمرد که زمین را سیاه کــرده و به
دلیل بد بودن ایجاد کننده بادهای گرم و بدبو برای منطقه
اســت که باعث نــابــودی مــوجــودات و گیاهان هم می شود.
فعاالنمحیطزیستهمچنینمعتقدندمالچنفتیکهرویتپهها
وماسهزارهاپاشیدهمیشودباعثنفوذناپذیریمنطقهدرمقابل
باران می شود وپس از گذشت چهار-پنج سال به دوده سرطان
زاتبدیلمیشود.
البتهکردوانیوفعاالنمحیطزیستراهکارهایجایگزینیهم
برای مقابله با ریزگردها داده اند به طور مثال آن ها ریگ پاشی
را برای تاالب های خشک شده وبرای خوزستان ایجاد پوشش
گیاهی مناسب با بذر پاشی را پیشنهاد کرده اند .اما این روش
موافقانی دارد که معتقدند وقتی ریزگردها و گرد و غبار در حال
خفه کردن مردم است ،این روش بهترین و موثرترین راه مقابله
بااینپدیدهناگواراستضمناینکه مالچنفتیبعدازچهاریاپنج
سالتجزیهمیشودودوبارهمیتوانبهسمتایجادپوشش
گیاهیرفت.

انــجــام داوطــلــبــانــه خدمت
سربازی در سن  ۴۱سالگی
با داشتن همسر و پنج فرزند

+

اینو تند تند بذارید مرخصی
بره چون نوه هاش دلتنگش
میشن

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

زمانحیاتیکهمیمیرد!
در گزارشی که به تازگی «ایسنا» منتشر کرده است ،مدت زمان الزم
برای رضایتگیری در ایران با جهان مقایسه شده است .بر اساس این
گزارشزمانیکهطولمیکشددرایرانرضایتبستگانشخصمرگ
مغزی شده جلب شود و آنها برای عمل اهدا راغب شوند حدود 6تا9
ساعتاست.درهمینگزارشآمدهاستکهمیانگینمدتزمانالزم
برای همین مسئله در جهان حدود  4تا  6دقیقه است که این موضوع
نشانمیدهدفرهنگسازیبسیارگستردهترینیازداریمتاافرادزودتر
راغبشونداینکارخداپسندانهوانسانیراانجامدهند.آگاهیبخشی
وباالبردناطالعاتمردمکاریبسیارضروریبهنظرمیرسد.کاربری
در این باره نوشت« :به امید روزی که سرآمد فرهنگ اهدای عضو در
جهانباشیم».کاربریهمنوشت«:تویهمینزمانکهطولمیکشه
یهعدهجونشونروازدستمیدن!»

موعظهاخالقیعلیهپراید!

درکشورمانخودروهاییوجوددارندکهساالنههزاراننفررابه
کام مرگ می برند و ایمن نیستند .برخی به این خودروها لقب
تابوت مرگ هم داده اند و آن قدر نا ایمن اند که هر چند وقت
یک بار صدای پلیس را هم در می آورند .به تازگی رئیس پلیس
راهــور ناجا دربــاره پراید و آردی گفته است که این خودروها
نباید در جاده ها تردد کنند و باید خــودروســازان ما به سمت
تولید خودروهای امن بروند .اما در این میان و با وجــود این
که همه از نا ایمن بودن این خودروها گفته و می گویند
همچنان در کشور تولید و پالک می شوند و در حال تردد
هستند.کاربرانفضایمجازیهمبهاینصحبتهای
رئیس پلیس واکنش نشان دادنــد .بیشتر
کــاربــران معتقدند که خــود پلیس
نباید خودروهای نا ایمن
را پــاک کند و خطاب
باید های رئیس پلیس
خــودش اســت .کاربری
نوشت« :ایــن حرف های
آقای رئیس پلیس سال هاست که داره
گفته میشه اما هیچ اتفاقی نمی افته

و این چرخه به کار خودش ادامه میده ».کاربر دیگری نوشت:
«چندینبارپلیسپالکگذاریخودرویپرایدرومتوقفکرداما
دوبارهوبدوناینکهتویکیفیتاینخودرواتفاقیبیفتهپالک
گذاری رو شروع کرد حاال پلیس خودش شفاف بگه چرا حاضر
میشدیددوبارهپالککنید!»کاربریهمنوشت«:آقایپلیس
اینحرفشما موعظهاخالقیبرایخودروسازانبودیادستور
قانونی؟»

