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واکنشهابه 10لیترجبرانیو صفمهریه!


دردرسهای
چالش موزخوری!
چراچالش«موزبخور»پناهجویانسوری
درترکیهباعثاخراجآنها شد؟

عجاییبازمشکالتفضایی
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واکنش ها به  10لیتر بنزین جبرانی
پس از اختالل در سامانه سوخت ،دولت وعده جبران داده
بود که روز پنج شنبه وزیر نفت جزئیات این برنامه جبرانی
را اعالم کرد .به گفته اوجی ،سهمیه عادی سوار یهای
شخصی  ۶۰لیتر در ماه است که در پایان آبانماه ۷۰ ،لیتر
در نظر گرفته میشود .موتورسیکلتها هم به جای ۲۵
لیتر معمول ماهانه ۳۰ ،لیتر در کارت سوختشان شارژ
میشود .این یعنی دو هفته آینده قرار است ۱۰لیتر بنزین
جبرانی به کارت سوخت خودروهای سواری واریز شود.
این میزان سوختی که در نظر گرفته شده باعث واکنش
کاربران شد .کاربری نوشت« :با این  10لیتر موندم کجا



می تونم برم چون تا خونه مادرم برم و برگردم بیش از 10
لیتر بنزین میسوزونم ».کاربر دیگری نوشت 10« :لیتر
یعنی  15هزار تومان یارانه به هر خودرو که به نظرم نمی
دادن سنگین تر بودن ».کاربری هم نوشت« :وقتی سهمیه
بنزین ماهانه ۶۰لیتر و روزانه  ۲لیتر هست۱۰،لیتر بنزین
جبرانی برای  5روز منطقیه ».کاربری هم نوشت« :اصال
دادن این سهمیه کار غلطی بود و حتی به عنوان حرکت
پوپولیستی هم جواب نداد چون مقدارش این قدر کم بود
که صدای خیلی ها رو درآورد .در ضمن اصال کسی مطالبه
بنزین جبرانی هم نکرده بود چون سهمیه ها که حذف نشده
بود ».کاربر دیگری هم نوشت« :چه گیر الکی میدین ،حاال
همین  ۱۰لیتر رو برین حالش رو ببرین دیگه!»



لوله کش  ،چسب نواری  ،ماشین لباسشویی و اسلحه همراه فضانوردان
چه مشکالتی از فضانوردان را در فضا برطرف می کند؟

اداره مهاجرت ترکیه ،در هفته پیش هفت مهاجر سوری
را به دلیل این که در چالش «موز بخور» شرکت کرده و از
موزخوردن شان فیلم گرفته بودند و در تیک تاک منتشر
کردند از این کشور اخــراج کرد .به گفته اداره مهاجرت
ترکیه ،این حرکت پناهجوها ،رفتاری تحقیرآمیز علیه
شهروندان ترکیه بوده است .اما ماجرا چیست و چرا موز
خوردنمهاجرانسوریتوهینقلمدادشدهاست؟
▪ماجراچیست؟

567 K views

انتصابلولهکشوبنابهعنوانمدیرانشهرداری!
در روزهای اخیر ،حکم شهردار کرج برای سرپرستی
سازمان مدیریت پسماند و سرپرسی معاونت خدمات
شهری برای دو نفر ،حسابی در شبکه های اجتماعی
جنجالی شده است .یاشار سلطانی از فعاالن شبکه
های اجتماعی با انتشار احکامی که پیش از این برای
این دونفر صادر شده بود به این اتفاق واکنش نشان
داد .با توجه به احکام کارگزینی این افراد ،پیش از این
،سرپرست سازمان مدیریت پسماند به عنوان «لوله
کش یک» در معاونت خدمات شهری شهرداری کرج و
سرپرست معاونت خدمات شهری هم با حکم «بنا» در
معاونت حمل و نقل مشغول به کار بوده است .کاربران
هم به این انتصاب ها واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :قابل توجه دوستان که نخست وزیر سوئد،
جوشکاره و دیپلم هم نداره ».کاربری هم نوشت« :قطعا
کار یک لوله کش و بنا رو یک مدیر نمیتونه انجام بده و
همین طور کار مدیر رو یک لوله کش یا بنا نمی تونن».

721 K views

فاجعه برای گنجینه خودرویی
مــوزه خــودروهــای قدیمی ایــران که گفته می شود
کلکسیونی از ناب ترین خودروهای قدیمی جهان را دارد،
این روزها داد کارشناسان حوزه خودرو را درآورده و آن
ها به شدت برای آسیب زدن به این خودروها در روند
انجامبازسازی،اعتراضکردهاند.یکیازاینکارشناسان
معتقد است که بازسازی هایی که صورت گرفته صدمات
غیر قابل برگشتی به برخی از خودروها زده که جبران
پذیر نیست .گفته شده برخی از این خودروها دست
نخورده بوده اند که شاید نمونه دست نخورده دیگری از
آن ها وجود نداشته که با این کار ارزش آن از بین رفته
است .همچنین تغییر رنگ برخی از این خودروها در
بازسازی و حذف برخی از تزیینات این خودروها هم باعث
اعتراض کارشناسان خودرو بوده است.





853 K views

صف مهریه!
در روزهای اخیر ،بعد از یک سال دوباره تصاویری از یک
صف طوالنی منتشر شد که این بار مردم برای خرید مرغ،
گوشت ،روغن و ...در صف نرفته بودند بلکه ایستاده
بودند تا شماره پرونده بگیرند برای توقیف اموال و
حقوق شوهرشان! بله این صف برای دریافت مهریه
شکل گرفته که بازتاب زیادی هم در شبکه های اجتماعی
داشته است .کاربری نوشت« :این همه طرفداری خانم
ها رو می کنید این صف رو هم ببینید که چجوری با باال
رفتن قیمت سکه این جوری پوست شوهراشون رو
می کنن ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم مهریه حق
خانم هاست و این که یه عده به خاطر پرداختش مظلوم
نمایی می کنن جای تعجب داره ».کاربری هم نوشت:
«حواستون باشه مهریه رو هم می گیرن پس همون اول
که می خواین بله رو بگیرین جو زده نشین».

356 K views

المبورگینی ،روزی  ۳۰میلیون تومان!
قیمت اجاره خودرو بهشدت باال رفته و قیمت اجاره خودرو
این روزها کمتر از  2میلیون تومان نیست .خودروهای
خوب برای  ۲۴ساعت دیگر کمتر از دو میلیون تومان
پیدا نمیشود .البته برخی خودروها هم از جمله برخی از
خودروهای آمریکایی بیشتر در جاهایی مثل جزیره کیش
پیدا می شوند و قیمت آن ها هم بسیار نجومی است .مثال
المبورگینیهوراکانبراییکشبانهروز ۳۰میلیونتومان
یا جگوار نزدیک به پنج میلیون تومان اجاره داده میشوند
که با توجه به گزارش ها ،مشتری خودشان را دارند .البته
برخی کاربران هم معتقدند که بعد از ممنوعیت واردات
خودرو به مناطق آزاد ،خودروهای خارجی بسیار گران شده
است .کاربری نوشت« :قبال عشق ماشینا می رفتن کیش
و ماشین خارجی روز دنیا رو سوار می شدن حاال میرن
استانبول! این ممنوعیت ها خودش باعث خروج ارز از
کشور شده اگه مسئوالن ببینن».

بعدازسقوطارزشلیرترکیهوتورمدراینکشور،شهروندان
از کم شدن قدرت خرید و باال بودن قیمت برخی میوه ها
از جمله موز گالیه مند بودند .تا این که ویدئویی از یک
نظرسنجی خیابانی منتشر شد که در آن ،یک شهروند
ترکیهای شاکی بود که یک فرد سوری توان خرید بیشتری
دارد تا یک شهروند ترکیه؛ و خطاب به یک مهاجر زن
گفته بود « :من در بازار ،مهاجران سوری را میبینم که کیلو
کیلو موز میخرند در حالی که خود من از عهده خریدش
برنمیآیم ».این زن نیز به دفاع از خود گفته بود که در ازای
آن پول میپردازد .در ادامه یک زن شهروند ترکیه هم جلو
آمد و به دختری دانشآموز گفت به جای زندگی راحت به
کشورش بازگردد و آن جا بجنگد .در حالی که دانشآموز
سوری توضیح میداد در کشورش جایی برای زندگی ندارد.
اما مدتی بعد از انتشار این ویدئو در شبکههای اجتماعی،
ویدئوهایی در تیک تاک منتشر شد که کاربران را با نمایشی
افراطی در حال خوردن موز نشان میدادند و نقلقولهایی
از این نظرسنجی ،زیرنویس شده بود.
▪موزی که باعث دردسر شد

با ایــن که به نظر می رســد ایــن شوخیها فقط به منظور
سرگرمیدرفضایمجازیمنتشرشدهباشداماانگاربهمذاق
برخیازمردمومسئوالنترکیهخوشنیامدهاست.البتهدر
اینمیان،یکیازاینتصاویرکهدرآنبهجایپرچمترکیه،موز
گذاشتهشدهبیشازهمهباعثرنجششهرونداناینکشور
شده است .در همین زمینه ،حزب ملیگرای تازه تأسیس
«پیروزی» از کاربران سوری تیک تاک به دلیل توهین به
مردمترکیهوپرچمشانشکایتکردهاست.دیگرمنتقدان
در شبکههای اجتماعی هم معتقدند این ویدئوها وضعیت
اقتصادی وخیمی را که مردم ترکیه با آن روبه رو هستند به
تمسخر گرفته است .با این حال به گزارش بی بی سی ،هفته
گذشته رسانههای محلی از بازداشت  ۱۱پناهجوی سوری
کهویدئوهاییازایندستمنتشرکردهبودند،خبردادندو
آنهارابهفتنهانگیزیوتحریکبهنفرتمتهمکردند.
همچنین برخی نگران باال گرفتن این خشونتها هستند
چرا که ترکیه هر چند درهــای خود را نسبت به دیگر
کشو رها به روی مهاجران باز گذاشته اما سابقه مهاجر
ستیزی در این کشور نگران کننده است .به ویژه آن که
سور یهایی که تعداد رسمیشان بیش از سه میلیون
است و اردوغان آن ها را پنجمیلیون نفر میداند ،مهمانان
ناخوانده دانسته میشوند و برخی از مردم ترکیه ،وضعیت
اقتصادی ایــن روزهـــای ترکیه را از چشم مهاجرانی
میبینند که در سالهای اخیر راهی ترکیه شدهاند.

خادم -احتماال شما هم داستان معروف هزینه چند میلیون دالری آمریکایی ها برای درست کردن وسیله
نوشتاری در فضا را شنیده اید در حالی که روس ها برای حل این مشکل از مداد استفاده کردند .به هر
حال امکانات نخستین سفر فضایی که یوری گاگارین روس در آوریل سال  ۱۹۶۱با فضاپیمای وستوک-یک
انجام داد ،با امکاناتی که اکنون فضانوردان از آن بهره می برند قابل مقایسه نیست .این رفع خطاها یا توسعه
تکنولوژیک ابزارها در پی بررسی های پس از پایان هر ماموریت فضایی ،حاصل شده است .ماموریت هایی که
لزوما همه آن ها موفقیت آمیز نبوده است .با این حال مسافران فضا که به لطف بلندپروازی های ایالن ماسک،
مالک شرکت اسپیس ایکس و تسال ،تعدادشان رو به افزایش است ،همچنان با چالش های حل نشده یا جدید
مواجه هستند .در ادامه تعدادی از این چالش ها و راهکارهای ارائه شده برای رفع آن را می خوانید.
▪دسترسینداشتنبهلولهکشدرفضا!

شرکت فضایی «اسپیس ایکس» در حالی هفته گذشته
چهارمین گروه از فضانوردان را برای ماموریتی شش ماهه
به ایستگاه بین المللی فضایی ارسال کرد که کپسول حامل
فضانوردان در ماموریت قبلی با نقص هایی در سرویس
بهداشتیروبهروبود.حاالبارفعایناشکالدرکپسول«کرو
دراگون» ،مقامات این شرکت درباره نقص فنی مأموریت سه
روزه ای که چند هفته پیش انجام شد ،سخن گفته اند .یک
مقام اسپیس ایکس به خبرنگاران گفت« :لولهای که ادرار را
به داخل مخزن هدایت میکند ،در مأموریت اینسپریشن ۴
شکستومحتویاتآنبهداخلفننشتکرد.سپسفن،ادرار
رابهفضاییمحصورزیرکففضاپیماپاشید.بهگفتهگرستن
مایر ،چهار مسافر در طول مأموریت متوجه مشکل نشدند.
او افزود« :تا وقتی به زمین بازنگشتیم ،واقعا متوجه مشکل
نشدیم و خدمه نیز اصال به آن پی نبردند .وقتی فضاپیما را
بازگرداندیم،بهکفنگاهانداختیموآلودگیرازیرآنمشاهده
کردیم ،».اما حاال در طراحی جدید توالت هیچ لولهای وجود
نداردکهمانندپروازقبلیدچارمشکلنشتیشود.
▪چسبنوارینجاتبخش

چند هفته پیش از پرتاب فضانوردان ،شبکه نتفلیکس پخش
مستندیبهنام«شمارشمعکوس،مأموریتاینسپریشن ۴به
فضا»راآغازکرد.اینمجموع هچندقسمتی،نگاهیاجمالیبه
زندگی فضانوردان ،چگونگی انتخاب و مراحل الزم بهمنظور
آمادگیآنهابرایسفرفضاییارائهدادهاست.چندروزپیش،
کاربران به نکتهای جالب در سومین قسمت این مستند پی
بردند و آن وجود یک رول نوار چسب درمیان مجموعه متنوع
تجهیزات قرارگرفته درون کپسول «کرو دراگون» ،بود .نوار
چسبسادهممکناستوسیلهایبافناوریپایینبهنظرآید؛
اما همین ابزار معمولی پیشتر جان فضانوردان را نجات داد.
واضحترین مثال از کاربرد چسب نواری ،درجریان مأموریت
قمریآپولو۱۳رخداد.آنزمان،وقوعانفجاردرماژولسرویس
فضاپیماموجبتخلیهاکسیژنخدمهبهدرونفضاشد.خدمه
براینجاتخوددرماژولماهنشینپناهگرفتند؛امامشکلاین
جابودکهاینبخشازفضاپیمابرایپشتیبانیازدونفرطراحی
شده بود و حضور سه نفر در آن ،سطوح دیاکسید کربن را
بهطرز خطرناکی افزایش میداد .از اینرو ،فضانوردان باید
رویسامانهفیلترکننده،تصفیهکنندهدیاکسیدکربنمربعی
نصب میکردند و در همینجا بود که چسب نواری بهکار آمد.
درجریانمأموریتآپولو ۱۷نیزچسبنواریوسیلهایبودکه
برایتعمیرگلگیرشنروقمریبهکارآمد.
▪معضللباسهایکثیفدرفضا

دراینمیانمشکالتیوجودداردکهمتخصصاندرحالیافتن

راه حلی برای آن هستند .فضانوردان ایستگاه فضایی هر روز
برای مقابله با آثار بیوزنی بر عضله و استخوانهایشان ،دو
ساعت ورزش میکنند .این مسئله باعث میشود لباسهای
ورزشی به علت تعریق ،بدبو و چسبناک شوند .به گفته لالند
ملوین ،فضانورد سابق ناسا ،لباس های فضانوردان چنان به
سرعت کثیف میشوند که مجبورند هر هفته از دو عدد جدید
استفادهکنند.مشکلایناستکهدرفضاامکانیبرایشستو
شویلباسوجودندارد.ازشروعماموریتهایفضاییتاکنون
روالاینگونهبودهاستکهفضانوردانلباسهایزیر،لباس
ورزشیاهرلباسوشلواردیگریراآنقدرمیپوشندکهکثیف
وبدبوشوندودیگرقابلاستفادهنباشند.سپسآنهاراداخل
یکمحمولهگذاشتهودرنزدیکیجو رهامیکنندتابسوزند.
مارکسیویک،شیمیدانومتخصصفناوریهایحفاظت
خانگی و ساخت پارچه در شرکت تولیدکننده محصول تاید
میگوید«:اهمیتاینمسئلهزمانیمشخصمیشودکهبدانیم
یک فضانورد ساالنه به ۶۸کیلوگرم لباس در فضا نیاز دارد».
حاال ناسا میخواهد این وضعیت را با کمک شرکت پروتکتر
اند گمبل ( ،)P&Gصاحب عنوان تجاری «تاید» تغییر دهد.
بهگفتهناسا،دراواخرسالجاریمیالدی،یکجفتشوینده
و پاککننده لکه تاید به ایستگاه فضایی بینالمللی ارسال
خواهدشدتاتاثیرآنهابرلباسهایکثیفوعرقآلودآزمایش
شود .سپس در ماه مه سال  2022شماری دستمالهای
مرطوبکنندهولکهبربرایآزمایشبهفضانوردانتحویلداده
میشودتاتاثیرعملیآنهامشخصشود.
▪ابزارهایامنیتیبرایروزمبادا!

اگرازجملهعالقهمندانبهسینماباشید،احتماالدرفیلمهایی
نظیر افق رویداد یا سوالریس ،تصویر گردشگران فضایی را
دیدهاید که کنترل خود را ازدست میدهند .اما معلوم شده
این ایــده درواقــع بهقدر کافی بــرای ناسا و اسپیس ایکس
نگرانکننده بــوده اســت .بهگفته میریام کرامر ،خبرنگار
آکسیوم ،درمیان تجهیزات فراوانی که دراختیار فضانوردان
مأموریت اینسپریشن  ۴قرار گرفت ،وسایل محدودکننده
همچون بست کمربندی و دارو بود تا اگر فــردی به «عامل
خطر» تبدیل شود ،دیگران از آنها استفاده کنند .بهنقل از
مجموعهای از دستورالعملهای رسمی ناسا که بهدست
آسوشیتدپرسرسیدهاست،سازمانفضاییازسال،۲۰۰۱
بــرای مواجهه با این رویــداد برنامه داشته اســت .بههمین
منظور ،به اعضای خدمه آموزش داده میشود تا مچ پا و دست
فضانوردمتخاصمراباچسبنواریببندندودرصورتنیازبهاو
آرامبخشتزریقکنند.چنینسناریوییبسیارترسناکبهنظر
میآید اما وقوع آن بسیار بعید است .تمام فضانوردان ناسا
مدتها پیش از آن که پرتاب شوند ،تحت تجزیهوتحلیلهای
روانشناختیسختگیرانهقرارمیگیرند.

