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این جا خودرو خود به خود به سمت
سرباالیی حرکت می کند

مرگ در مستطیل سزب

746 K views

توهین شهاب مرادی به مشهدی ها روی آنتن و عذرخواهی در اینستاگرام
ویدئویی از برنامه زنده شبکه  3در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که در آن حجت االسالم شهاب مرادی
در حالت شوخی و جدی می گوید ،بین مرگ و همکاری با
مشهدیها ،مرگ خیلی شیرینتر است! این سخنان شهاب
مرادی در حالی گفته شد که مجری برنامه در حال خندیدن
است .ناگفته نماند بعد از واکنش کاربران در شبکه های
اجتماعی شهاب مرادی در صفحه اینستاگرامش نوشت:
«هرچند کلی از مشهدی های عزیز تعریف کردم اما ظاهرا
سوء برداشت شده ،با کمال احترام و تواضع عذر خواهی
می کنم ».با این حال کاربران در شبکه های اجتماعی به
این رفتار مرادی به شدت انتقاد کردند .کاربری نوشت:
«حاج آقا میخ رو زدی به دیوار حاال بکشیش هم ردش می
مونه تازه توی رسانه ملی به مشهدی ها توهین کردی،



حاال توی اینستاگرام عذرخواهی می کنی!» کاربر دیگری
نوشت« :از آقای مرادی که سال ها درس داده و منبر
رفته انتظار می رفت به مسائلی که برای مردم مهمه
توجه داشته باشه و این جوری باعث خدشه دار شدن
روحیه اجتماعی نشه ».کاربری هم نوشت« :باید از آقای
مرادی پرسید ،این همه گفتید برای قلم انسان ها توی
قبر ،پاسخ باید داد ،برای توهین و تمسخر پاسخ الزم
نیست که این جوری درباره مشهدی ها حرف می زنی؟!»
یک عضو شورای شهر مشهد هم نوشت« :اگر از توهین
شهاب مرادی به مشهدی ها بگذریم ،آقای رئیس محترم
صدا و سیما ،لطفا با مجری بی ادب تان که در برابر توهین
های جناب مرادی به مشهدی ها ،از ته دل می خندد و هیچ
اعتراضی ندارد ،برخورد کنید!»
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حواشیجشنوارهپاییزهزاررنگگرگان
ویدئویی از یک جشنواره پاییزه در جنگل النگ دره گرگان
که توسط شهرداری این شهر برگزار شده بود ،منتشر شد
که در آن یک فعال محیط زیست به مسئوالن از تخریبی که
این جشنواره به محیط زیست زده گالیه می کند .اما نکته
قابل توجه این ویدئو نحوه برخورد یکی از مسئوالن این
شهر است که در واکنش به این انتقادها فقط به ساعت
خودنگاهمیکندکهواکنشهاییرابههمراهداشتهاست.
البته به گزارش میزان ،شهردار و قائم مقام شهرداری
گرگان در پی بیتوجهی به مسائل زیست محیطی در محل
برگزاری جشنواره پاییزی جنگل «النگدره» به دادستانی
احضار شده اند .با این حال کاربری نوشت« :یکی از مهم
ترین نکات این ویدئو همینه که انگار مسئوالن ،این بنده
خدا رو که داره رفتار شهرداری رو در قبال طبیعت نقد
می کنه ،اصال نمی بینن و انگار با نگاه به ساعت می خوان
بفهمونن که کار مهم تری داریم ،بذار بریم».

ازدواج دوباره برای دریافت وام!
طالق صوری و
ِ
این روزها در برخی سایت های تبلیغاتی ادعا می شود،
افــرادی هستند که می توانند برای زوجهایی که چند
سالی از عقد آن ها گذشته است و هنوز وام ازدواج خود
را دریافت نکردهاند ،تسهیالت ازدواجشان را از بانکها
بگیرند .تجارت نیوز در این خصوص مدعی شده است که
یکی از محضرخانه ها گفته« :ما فقط طالق صوری و عقد
رسمی را انجام میدیم ولی توی بانک آشنا داریم و اگه
میخواید زودتر وام خودتون رو بگیرید ،ثبتنام رو هم ما
انجام می دیم و برای هر نفر پنج میلیون تومان به جز ۲۰
میلیون طالق و عقد دریافت میکنیم ».این در حالی است
که هزینه محضرخانهها برای انجام طالق و عقد حدود یک
میلیون و  ۱۰۰تا  ۲۰۰هزار تومان است .کاربری نوشت:
«به نظرم دروغه چون همین جوری  30میلیون از وام می
پره که این قدرا به صرفه نیست دیگه».
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گوشیقاپیوحشیانهازیکنوجوان
ویدئویی از سرقت وحشیانه گوشی موبایل از یک
نوجوان در شهرستان شهریار تهران که توسط دوربین
های مداربسته ضبط شده است ،در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد .در این ویدئو می بینیم وقتی
سارق متوجه می شود در یکی از کوچه های خلوت یک
پسر نوجوان در حال بازی با گوشی تلفن همراه است
به سراغ او می رود و گوشی را به زور می گیرد .این
ویدئو واکنش های زیادی را به همراه داشت .بسیاری
از کاربران نوشته بودند ،استفاده از تلفن همراه برای
بزرگ ترها هم در کوچههای خلوت خطرناک است چه
برسه به نوجوان ها که می تواند مشکالت بیشتری هم
برای آن ها به وجود بیاورد .کاربری هم نوشت« :به
نظرم باید پدر و مادرها دقت بیشتری بکنن و مراقب
باشن که بچه ها گوشی به دست توی کوچه نرن».

356 K views

برده داری کارفرما!
فرم استخدام شرکتی در تهران دست به دست شد که در
آن می بینیم سوال از وضعیت تاهل فراتر رفته و در آن
پرسید ه شده در چند سال آینده قصد ازدواج  /بچهدار
شدن دارید یا نه؟ در بخش دیگری هم بیش از وظایفی
که بر عهده خواهی داشت ،پرسیده شده« :دیگر قرار
است چه بکنی برایمان؟» کاربران به این فرم استخدامی
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :یعنی در ازای آن
چندرغاز حقوق باید زمان ازدواج و بچه دار شدنتون هم با
برنامه ریزی اون شرکت باشه ،تازه کارهای دیگه هم باید
انجام بدی که رئیست خوشش بیاد!» کاربر دیگری نوشت:
«بعضی ها فکر کردن حاال که کار نیست اگه به کسی کار
بدن اون طرف بنده شونه و اون رو به بردگی می گیرن».

نام «مثلث برمودا» و داستان های مربوط به
ناپدید شدن کشتی ها و هواپیماها را شاید
تاکنون شنیده و خوانده باشید؛ منطقهای در
اقیانوس اطلس و در سواحل جنوب شرقی
آمریکا .شاید دربــاره مکان هایی هم که آب
سرباالیی حرکت می کند ،مطالبی شنیده
باشید .دربــاره مکان های عجیب و غریب در
جنگل هــای آم ــازون چطور؟ در همین ایــران
خــودمــان هــم مــکــان هــایــی وجـــود دارد که
عملکردها در آن ها عجیب و غریب است و به
نظر قوانین طبیعی را نقض می کند .به تازگی
ویدئویی از جاده مشگین شهر به هریس در
استان اردبیل در شبکه های اجتماعی دست
به دست شد که در آن افرادی که با خودرو از این
مسی ر در حال عبورند خبر از وجود جاده ای می
دهند که معادالت فیزیک را نقض می کند .در
این فیلم ادعا شده است ،در حالی که این جاده
شیب تندی دارد ،اگر خودرو را در این مسیرها
در حالت خالص نگه داریــد در کمال تعجب
خواهید دید که خودرو به جای حرکت به سمت
پایین به سمت باال میرود .البته این تنها جاده
با این خاصیت عجیب در کشورمان نیست و
در بجنورد ،زرین دشت فیروزکوه ،آذربایجان
غربی و ...هم از این جــاده ها داریــم .در این
گزارش سعی کرده ایم دلیل این اتفاق را برای
تان توضیح دهیم.
▪جاذبه معکوس یا خطای دید؟

بــرخــاف تــعــدادی از مــردم کــه وجــود جاذبه
معکوس را بــاور کــرد هانــد ،کارشناسان زمین
شناسی که در این باره تحقیق کرد هاند ،نظر
دیگری دارند .آنها این پدیده را آزمایش کرده
و با تکیه بر همین آزمایشهای علمی و عملی
میگویند که این اتفاق به هیچ عنوان ربطی
به جاذبه معکوس نـــدارد .دکتر محمدرضا
قاسمی -عضو هیئت علمی پژوهشکده سازمان
زمین شناسی  -یکی از کارشناسانی است که
در خصوص پدیده جاذبه معکوس تحقیق کرده
است« :جاذبه معکوس گرانشی است که تحت
تاثیر جرم اجسام ایجاد میشود ».این کارشناس
زمین شناسی معتقد است که جاذبه معکوس در
این خیابان ها هیچ پایه و مبنای علمی ندارد و در
نتیجه خطای دید اتفاق میافتد .به نظر دکتر
قاسمیحرکتخودروبهسمتباالنتیجهخطای
دید انسانهاست .آقای دکتر برای اثبات نظرش
آزمایش سادهای پیشنهاد میکند ،او برای این
که مطمئن شوید در آن مناطق گرانش معکوسی
وجود ندارد از افرادی که به این مناطق رفته اند
می خواهد مقداری آب را روی زمین بریزند تا
متوجه شوند که گرانش معکوسی وجود ندارد و
آب به سمت پایین سرازیر میمی شود و به سمت
باال حرکت نمیکند ».با این حال با وجود این
که محققان با انجام آزمایشهای مختلف به این
نتیجه رسیدهاند که این خیابان ها و جاده ها یک
سرازیری هستند که با خطای دید سرباالیی
دیـــده مــی شــونــد امــا هــنــوز بــرخــی ،نظریات
خود را دارند.
▪جاذبه ای که دیده نمی شود!

با این حال ،مرموز بودن این جادهها می تواند
جاذبه خوبی برای جذب گردشگر باشد ،اتفاقی
که در کشورهای دیگر به خوبی می افتد اما
با وجود این که سالهاست ویدئوهایی از این
جاده ها در شبکه های اجتماعی دست به دست
می شــود ،به نظر می رسد هیچ تالشی برای
معرفی آن ها به منظور جذب گردشگر نشده ،در
حالی که همین ظرفیت ها می تواند گردشگران
داخلی و خارجی زیادی را جذب کند.
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آمارها نشان از افزایش  500درصدی مرگ و میر بازیکنان فوتبال در سال
 2021با میانگین  ۲دهه اخیر دارد ،دلیل مرگ بازیکن ها چه بوده است؟

ورزشکارانحرفهایهموارهدرافکارعمومینمادیازتندرستیوزندگیسالمهستندومردمعقیدهدارندکهآنهابهدلیلفعالیت
های جسمی زیاد ،شایسته یک زندگی سالم ،بی دغدغه و بدون بیماری هستند ،اما سوال این است که چرا برخی از این ورزشکاران
حرفهایومشهورجوانمرگمیشوند؟سایت Real-TimeNewsفهرستیازورزشکارانیراارائهدادهاستکهدرسال 2021مجروح
شدهیافوتکردهاند.باتجزیهوتحلیلفهرستیکهاینسایتارائهدادهنتایجعجیبوغریبیبهدستمیآیدکهمهمترینشافزایش
 500درصدیمرگومیربازیکنانفوتبالدرسال 2021نسبتبهمیانگینسالهایگذشتهبودهاست.درادامهضمنبررسیاین
آماربهدالیلمرگومیرورزشکارانپرداختهایم.
▪فاجعهدرفوتبال

باتجزیهوتحلیلفهرستیکهسایت()Real-TimeNewsارائهداده
نتایجزیربهدستآمدهاست:
 1طی امسال  183بازیکن و مربی حرفه ای بیهوش شده که 21
نفرآنهافوتکردهاند.
 ۲اکثرورزشکارانمردهستند(.فقط 15زن)
 ۳بیشتراینافرادبین 17تا 40سالههستند.
 ۴فقط  21نفر مسن تر هستند که این  21نفر شامل پنج نفر 42
تا 45ساله ،شش نفر  46تا  49ساله ،هفت نفر  51تا  54ساله و سه
نفر 60تا 64سالههستند.
 23 ۵نفر نوجوان  12تا  17ساله هستند که  16نفر آنان فوت
کردند.
در بیشتر موارد ،گزارش شده است که علت این بیهوشی مربوط به
اختالالت قلبی از جمله میوکاردیت ،پریکاردیت ،حمالت قلبی یا
ایستقلبیاست.دومینعلتگزارششده،رویدادهایلختهشدن
خوناست.
▪افزایش 500درصدیمرگومیربازیکنانفیفا

لهایگذشته،
برایدریافتتصویربهتریازدادههادرمقایسهباسا 
دادههای مربوط به مرگ و میر در میان ورزشکاران ثبتشده در فیفا
بررسی شده و برای این که بفهمیم در طول دو دهه اخیر (-2001
 )2020چه تعداد مرگ و میر در بین بازیکنان فیفا رخ داده است ،از
اطالعات ویکی پدیا استفاده کردیم .طبق داده های ویکی پدیا در
تهاییکهدرحینبازیمرد هاند»،درسالهای
«فهرستفوتبالیس 
 2001تا  2020به طور متوسط  4.2مرگ در سال به خاطر مرگ
ناگهانیقلبییادالیلدیگر داشتهایم.ایندرحالیاستکهدرسال
 2021و طبق فهرست سایت  21 ،Real-Time Newsفقره مرگ
ناگهانی در بین بازیکنان فیفا وجود داشته است .به عبارت دیگر،
به جای چهار فقره مرگ بر اثر بیماری ها در سال (طبق دادههای
ویکیپدیا)طیسالهای 2001تا،2020ازابتدایامسالتاکنون
 21بازیکنجانخودراازدستدادهاندکهاینیعنیحدودپنجبرابر
بیشترازمیانگینساالنه!اینرقمازنظرآماریمعناداراست.درواقع،
هیچسالدیگریازسال 2001بهبعدوجودنداردکهبینتعدادموارد
مشاهده شده مرگ ناگهانی و تعداد مورد انتظار از نظر آماری تفاوت
معناداریوجودداشتهباشد.
▪علتمرگفوتبالیستهاچیست؟

واقعیت فقط یک نکته است« .ورزش باعث مرگ ورزشکارها نیست
اما میتواند زمان رسیدن به لحظه آخر را جلو بیندازد!» البته فقط
در مواردی خاص ،آن هم زمانی که ورزشکار مبتال به بیماری قلبی
و عروقی ارثی و مادرزادی باشد و خودش از آن بی خبر .آن وقت در
حالیتنبهورزشهایسنگینمی دهدکههرحرکتیبرایشمانند
سم است .تا امروز تحقیقات زیادی روی مرگ ناگهانی ورزشکاران
در دنیا انجام شده است .محققان با کلی آزمایش و زیر و رو کردن

شرایط جسمی ورزشکارهای حرفهای فقط به این باور رسیدهاند که
دربیشترمواردمرگورزشکارهابهخاطراختاللهایقلبییامشکل
در خونرسانی قلب بوده است ،اما داستان این است که بیشتر این
عارضهها به صورت مادرزادی در طرف وجود دارند یا به صورت ارثی
از زمانی در او بروز کردهاند که خودش بی خبر بوده است .البته نکته
اصلیاینجاستکهخطرمرگورزشکارهاییباعارضههایپنهانی
قلبدرمقایسهباکسانیکهورزشکارنیستندوهمینمشکالتقلبی
وعروقیرادارند،سهبرابربیشتراست.
▪مرگفوتبالیستهایسرزنبیشتراست

یکی دیگر از دالیل مرگ و میر فوتبالیست ها ،ضربه هایی است که با
سرمیزنند.بهگزارشیورونیوز،دکترآدریانوچیو،استادبخشعلوم
اعصاب در دانشگاه تورین با توجه به تحقیقاتی که انجام داده ،یکی
دیگر از دالیل مرگ بین بازیکنان فوتبال را ضربه سر فوتبالیست ها
به توپ بیان می کند .البته این ضربه ها شاید موجب مرگ ناگهانی
نشودامانتیجهخودرادرسالهایبعدنشانمیدهدوبهزوالعقل،
آلزایمرومرگافرادمنجرمیشود.اینتنهاتحقیقدراینزمینهنبوده
وتحقیقاتدیگریهمدرهمینزمینهوجودداشتهکهمحققانرابرآن
داشتهتاازمسئوالنفوتبالبخواهندسرزدنراکناربگذارندوممنوع
کنند .به گزارش ورزش ،3دکتر ویلی استوارت از دانشگاه گالسکو
گفته است که مسئوالن این ورزش اکنون باید درباره خطرات زدن
ضرباتسردرطولدورانحرفهایبازیفوتبالیستهابهآنهاهشدار
دهند.درتحقیقاتتیمدکتراستوارتآمدهاست«:هماکنونباکمک
نمونههایمابرایقرارگرفتندرمعرضسرزدنوآسیبمغزی،بهاین
نتیجهرسیدهایمکهاگردرموقعیتیقرارداریدکهدرمعرضزدنتعداد
زیادیازضربههایسرقرارداریدیابیشتربازیمیکنید،شمابیشتر
درمعرضخطرهستید».
▪چرامردانبیشترمیمیرند؟

دراینزمینهدکترمنوچهرقارونی،استاددانشگاهتهرانومتخصص
قلب و عروق در گفت و گو با سالمت آنالین تاکید دارد که شایع ترین
علت مرگ ورزشکاران بعد از  ۳۰سالگی ،سکته قلبی است .در
گفته های دکتر قارونی آمده است که بعد از  ۳۰سالگی ،احتمال
تنگی عروق و رگ ها در برخی ورزشکاران وجود دارد و با وجود بسته
شدنرگهااحتمالسکتهقلبینیزشایعاست.ایناستاددانشگاه
همچنین احتمال مرگ زودهنگام ورزشکاران فوتبالیست را بیشتر
دانست چون در این ورزش فشار خون و تعداد ضربان قلب بیش از
حد باال می رود .قارونی همچنین دلیل تعداد بیشتر مرگ و میر بین
ورزشکاران مرد نسبت به بانوان ورزشکار را سنگین تر بودن ورزش
آقایان نسبت به بانوان دانست و گفت« :طبیعی است که ورزش های
سنگین در ایران بیشتر توسط آقایان انجام می شود و شیوع مرگ
زودهنگام در آقایان بیش از خانم هاست ولی اگر در کل دنیا خانم ها
نیزبهحدیورزشکنندکهآقایانورزشمیکنند،درآنهاهممرگ
زودهنگام،بیشتردیدهمیشود».

بیهوشی مانوئل اسکاوونه هافبک تیم فوتبال لچه در بازی سری  Bلیگ ایتالیا

توهینشهابمرادیبهمشهدیهادربرنامهزندهتلویزیونی!

جاده های
مرموز!

