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گردشگریکپری،خانهساعتیوروغنچسبی!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
فوتبالیس
ت اردبیل دوست



آزار دادن سگ بیچاره!
2.9 M views

چسب به جای روغن
«ببینید چه بالیی سر موتور میاد!» فیلمی در فضای مجازی
پربازدید شده است که در آن تعمیرکاری عاقبت استفاده
از روغن موتور تقلبی را توضیح میدهد .ظاهرا بعضی
متخلفان سودجو با ترکیب چسب و گازوئیل اقدام به
تولید روغن موتور تقلبی میکنند که وقتی این روغن
وارد موتور و اجزای داخلی خودرو میشود  ،آن را خراب
می کند .پیش از این هم درباره این روغنها بحثهایی
شده بود که باعث وارد آمدن خسارت به خودرو و همچنین
هدر رفتن زحمت تعمیرکار میشود .کاربری با انتشار این
ویدئو نوشت« :خدا ازشون نگذره که با فروش این روغن
های تقلبی باعث خرابی قطعات خودرو میشن و ما رو از کار
و زندگی میندازن».

هر چند وقت یک بار ،ویدئوهای حیوانآزاری در فضای
مجازی منتشر میشوند که خوشبختانه در سالهای اخیر
مردموپلیسفتاباکمکیکدیگرسعیمیکنندفردمجرم
را در اسرع وقت شناسایی کنند و به مجازات برسانند.
در ویدئوی جدیدی هم که منتشر شده است ،مردی با بی
رحمی تمام ،سگی را از گوش و دست و پا آویزان کرده و
کتک میزند و حیوان بیچاره ضجه میزند .هنوز به طور
دقیق مشخص نشده که این ویدئو مربوط به کدام شهر
یا استان است اما کاربران امیدوارند این مرد هر چه
سریع تر تحویل مقامات قضایی شود .کاربری نوشت:
«واقعا تاسفآوره .نمیفهمم در وجود این افراد به جای
قلب چی قرار داره که این جوری به مخلوق مظلوم خدا
آزار میرسونن».

فرمولمحاسبهخسارتخودروهایلوکسدراصالحیهجدیدچگونهاست؟
پرچ
ماردبیلیها
ه
میشهباالست
ک
هکیمیش
بازیکنبایرن
مو
نیخدانشگاه
عل
م
ی
کاربردی
ار
د
بی
لرو
فالوکرده

2.4 M views

«سحرتب

ایندخترههمه
کارمیکردکه
معروفبشه،
حاالطوریشده
کهازالچاپوهم
مشهورترشده!

ر»تیترگاردینشد!





خر فروش
ف

اینمرسدس
بنزجواهر
نشوناینروزا
تویخیابونای
تهرانوتبریز
دیدهشده!

2.1 M views
2.8 M views

خانه ساعتی!
بهتازگی خبری در فضای مجازی درباره رواج اجاره ساعتی
منزل در تهران منتشر شده است .پیش از این نایب
رئیس اتحادیه امالک گفته بود« :مشخص است وقتی
سایتی عکس یک خانمی را گذاشته که به خیابان نگاه
میکند و زیر آن نوشته خانه ساعتی ،چه قصدی از اجاره
این نوع خانهها دارد»! مسئوالن میگویند این نوع اجاره
ساعتی یا یک روزه توسط مشاوران امالک یا اشخاص
غیرقانونی است و کسی که میخواهد در شهرهای زیارتی
یا گردشگری ،ملکی را یک روزه یا ساعتی اجاره دهد
باید از سوی اماکن و سازمان ایرانگردی و جهانگردی
مجوز الزم را داشته باشد .مخالفان این نوع اجاره دادن
مسکن ،آسیبها و جرمهایی نظیر اقدامات مخل امنیت
یا فسادها و جرم و جنایتهای دیگری که ممکن است
اتفاق بیفتد را علت مخالفت خود میدانند.

گردشگری کپری!
گزارشیازمدارسکپریاستانسیستانوبلوچستان در
فضای مجازی دست به دست شد که در آن ،این مدارس
را جاذبه گردشگری معرفی کرده بود وبا واکنش منفی
بسیاری از کاربران همراه بود .محمد بلوچزهی بخشدار
مرکزی نیکشهر ،بخشداری که توئیتهایش از مزیتها و
محرومیتهای بلوچستان هزاران بار بازتوئیت میشوند،
به تازگی گفته معتقد است نگاهی که در افکار عمومی به
مدارس کپری وجود دارد ،واقعبینانه نیست و مدارس
کپری راهی برای جذب گردشگر است البته در صورتی
که اصولی ساخته شوند .کاربران زیادی به این اظهار نظر
انتقاد داشتند .کاربری نوشت« :اول بچه های خودتون
روبفرستین تو این مدرسه ها درس بخونن ،بعد باهاشون
گردشگر جذب کنین!» کاربر دیگری نوشت« :بچه ها
ابزاری برای جذب گردشگر نیستن ،اونا مدرسه نمی رن
که گردشگر جذب بشه ،می رن تا علم یاد بگیرن و زندگی!»

ن در اروپا
کا
آموزش پزش سال پیش
۱۰۰

ناصری-دردنیایپرمشغلهوالبتهپرتالطمامروزی،یکیازموضوعاتیکهمیتواندجوامعبشریراازاختالفاتشخصیوجمعی
در امان بدارد« ،آشنایی با حقوق متقابل افراد و قانون» است که مهم ترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع
بسیاریازمشکالتحقوقیدانست.یکیازمسائلیکهبعدازاصالحجدیدشبسیاردرفضایمجازیبازتابداشت،فرمولجدید
محاسبهخسارتتصادفباخودروهایلوکساست.اصالتاکنونبهاینموضوعفکرکردهایدکهاگرباخودروییگرانقیمتمانند
پورشه،ب.ام.و،بنزیاسانتافهتصادفکنید،بیمهشخصثالثتاچهمیزانتعهداتمالیرابرایجبرانخسارتخودرویخسارت
دیده تقبل میکند؟ امروز سعی کرده ایم این قانون را باهم مرور کنیم تا خدای نکرده اگر با یک خودروی لوکس تصادف کردید یا
خودروییباخودرویلوکسشماتصادفکردازحقوحقوقتانباخبرباشید.

فرمولنحوهمحاسبهدراصالحیهجدید
ش ــورای عالی بیمه بعد از ابــطــال نحوه محاسبه خسارت
خودروهای لوکس توسط دیوان عدالت اداری در خرداد ماه،
نحوه محاسبه را اصالح کرد .بر اساس این اصالحیه در صورت
تصادفبایکخودرویغیرمتعارف(لوکس)بیمهشخصثالث
رانندهمقصرفقطمیزانخسارتمتناظرواردشدهبهگرانترین
خودرویمتعارفراپرداختمیکند.

خودروی متعارف و غیر متعارف

ر خیابان
ید

االنم اگه خدای نکرده
توی بیمارستان دولتی
بستریبشیهمینه!

شــورای عالی بیمه تعریف و فرمول مشخصی از خــودروی
متعارف و نامتعارف بــرای تعیین دقیق خسارت در بیمه
شخص ثالث ارائه کرده است که بر اساس این فرمول تمام
خودروهایی که ارزش آن هاکمتر از  50درصــد دیــه مرد
مسلمان در ماه حرام است ،خــودروی متعارف و باالی 50
درصد خودروی نامتعارف یا لوکس به حساب می آیند.از آن
جا که رقم دیه  360میلیون تومان در ماه حرام است اگر قیمت
خودروی شما کمتر از  180میلیون تومان باشد متعارف است
وگرنه شما دارنده یک خودروی لوکس هستید که با توجه به
گرانی خودرو در چند وقت اخیر دور از انتظار هم نخواهد
بود .هرچند این روزها خودروهای  180میلیون تومانی هم
نسبت به خودروهای چند صد میلیونی و چند میلیاردی
لوکس به حساب نمی آیند اما با این حال شورای عالی بیمه
نظری متفاوت دارد و خودروی باالی  180میلیون تومان را
لوکس به حساب می آورد.با این حساب اگر شما با خودرویی با
قیمت بیش از  180میلیون تومان تصادف کنید ،بیمه شخص
ثالث فقط خسارت وارد شده به یک خودروی کمتر از 180
میلیونی را پرداخت می کند .مثال اگر شما با یک بنز سری
اس تصادف کنید و چراغ عقب آن را که قیمتش  10میلیون
است بشکنید ،بیمه خسارت چراغ استپ وی 178میلیونی را
که  1.5میلیون تومان است ،برعهده خواهد گرفت .حتی اگر
سقف پوشش بیمه شخص ثالث کفاف جبران کامل خسارت
را بدهد.





!

خودروهایلوکس درتلهبیمه

ایرادهای این اصالحیه
آنچهمشخصاستشورایعالیبیمهدرایناصالحیهبیشتر
منافع بیمه ها را در نظر گرفته تا صاحبان خــودرو  .این که
اصالحیه جدید تغییرات چندانی نکرده است را کنار بگذاریم و
بههمیناصالحیهبپردازیم.ازآنجاکهممکناستگرانترین
خودروهایمتعارفقیمتقطعاتشانباهممتفاوتباشد،این
سوالمطرحمیشودکههنگامتعیینخسارتکداممدلوکدام
خودروبایدمالکقراربگیردکههمینموضوعمحاسبهراسخت
وسلیقهایکردهوهمچنینکارشناسانراسردرگمخواهدکرد.

مابهالتفاوتخسارتچهمیشود؟
بر اساس قوانین و مقررات ،در سالهای گذشته در صورتی
که شما با خودرویی گرانقیمت تصادف میکردید ،بیمهگذار
بخشی از خسارت تصادف را که مربوط به تعهدات مالی مندرج
دربیمهنامهشخصثالثبود،تقبلمیکردوبقیهخسارتبایداز
سوی شخصی که خسارت وارد کرده بود ،پرداخت میشد و اگر
فردخاطیمبلغتعیینشدهبرایخسارتراپرداختنمیکرد،
شخص خسارت دیده میتوانست به دادگاه صالحه شکایت و
بقیه خسارت را دریافت کند اما بر اساس قوانین جدید تمامی
خودروهایگرانقیمتبایددارایبیمهبدنهباشندتادرصورت
بروزحادثهبقیهمبلغخسارتراازبیمهبدنهدریافتکنند.درغیر
این صورت هیچ وجهی بیشتر از خسارت متناظر با گران ترین
خودرویمتعارفکهبیمهشخصثالثخودرویفردخاطیبر
عهده می گیرد به صاحب خودروی گران قیمت پرداخت نمی
شود.برخیازکارشناسانمعتقدنداینبندجدیدکهدرقانون
بیمه شخص ثالث گنجانده شده ،نگرانی و مشکالت مالکان
خودروهاییراکهباخودروهایگرانقیمتتصادفمیکردند،
رفع کرده و کار مثبتی است .چرا که در بسیاری از تصادفات
چون مالک خودرو توانایی پرداخت بقیه خسارت را نداشت
به زندان میرفت و مشکالت بسیاری را متحمل میشد اما از
سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند
که بیمه با اضافه کردن این بند در تالش
است تا صاحبان خودروهای لوکس را
مجبوربهخریدبیمهبدنهکندوبهنوعیهماز
بیمهشخصثالثسودببردهم
ازبیمهبدنه!

سوژه روز

بااینعکس
اینشائبهبه
وجودمیاد
کهپرایدرو
جایگزین
بنزکردنتا
دیگههیچ
خودرویی
نتونهفرار
کنه!

3.4 M views
3.1 M views

حاملگی ناخواسته یک مسئول!

سخنرانی سال 2005استیو جابز درست یک سال بعد از
مبتالشدن او به سرطان در دانشگاه استنفورد به تازگی
در فضای مجازی بازنشر زیادی داشته است .استیو جابز
که بنیان گذار اپل است ،در تاریخ  ۵اکتبر  ۲۰۱۱در ۵۶
سالگی بر اثر ایست تنفسی ناشی از سرطان لوزالمعده
درگذشت .او در این سخنرانی درباره مرگ گفته است:
«به مدت  33سال هر روز وقتی که توی آینه نگاه می کنم
از خودم می پرسم اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد
آیا باز هم کارهایی را که امروز باید انجام بدهم ،انجام می
دهم یا نه .هر موقع جواب این سؤال «نه» باشد من می
فهمم در زندگی ام به یک سری تغییرات احتیاج دارم .به
خاطر داشتن این که باالخره روزی خواهم مرد ،برای من
به یک ابزار مهم تبدیل شده بود که کمک کرد خیلی از
تصمیم های زندگی ام را بگیرم چون تمام توقعات بزرگ از
زندگی ،تمام غرور و تمام شرمندگی از شکست ،در مقابل
مرگ رنگی ندارند».

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

برای این که بیشتر با تفاوت قیمت برخی از قطعات خودروهای لوکس که ممکن است در تصادفات دچار آسیب
شوند آشنا شوید ،قیمت قطعات متناظر گران ترین خودروهای متعارف را در جدولی برای شما گنجانده ایم.
قیمت ها بر اساس قیمت نمایندگی های خودروها لحاظ شده و گران ترین خودروی متعارف که ساندرو استپ
وی است ،بر اساس قیمت مندرج در سایت پارس خودرو  178میلیون تومان اعالم شده است.
قطعات یدکی

بی ام و ایکس

بنزS

پورشه

سانتافه

چراغ جلو
چراغ عقب
سپر جلو
سپر عقب
گلگیر
آینه بغل
در صندوق

15میلیون
20میلیون
10میلیون
7میلیون
6.5میلیون
11میلیون
20میلیون

10میلیون
10میلیون
7میلیون
7میلیون
5میلیون
8میلیون
10میلیون

8میلیون
9.5میلیون
6میلیون
6میلیون
4میلیون
7میلیون
8میلیون

3میلیون
2.5میلیون
3.5میلیون
3میلیون
2.5میلیون
3میلیون
5میلیون

ساندرو استپ وی
خودروی متعارف
1.500میلیون
700هزار
1.300میلیون
1.300میلیون
800هزار
350هزار
1.5میلیون

قیمت ها به تومان است

«حتی یک دور هم پایاننامه دزدی رو نخونده!» ویدئویی
از صحبتهای یکی از استادان دانشگاه در نشستی با
موضوع «سرقت هنری» در خانه موسیقی منتشر شده
که مطالب جالبی در آن مطرح میشود .این استاد دانشگاه
جریان دفاع یک مسئول از پایاننامهاش را نقل میکند
که در دانشگاهی میخواسته به اصطالح مدرک کیلویی
بگیرد .ظاهرا داور پایاننامه این مسئول ،وسط جلسه رو
به استاد راهنما میگوید تو اصال پایاننامه دانشجویت
را خواندهای یا نه؟ که استاد راهنما ادعا میکند خوانده
است .داور جملهای را از بین صفحات پایاننامه بیرون
آورده که نوشته بوده« :من در زمان نوشتن این پایان نامه
حامله بودم و شوهرم کمکم کرد!» بدین ترتیب مشخص
شده که آن آقای مسئول پایاننامه فرد دیگری را که خانم
بوده عینا کپی کرده و او و استاد راهنمایش حتی یک دور
پایاننامه را با دقت نخواندهاند!

مرگ از دید استیو جابز

مقایسه قطعات متناظر خودروی لوکس با گران ترین خودروی متعارف

