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عالمت رانندگی روی پیشانی فردوسی و انسانیت روی در ساندویچی !




3.1 M views

3.9 M views

جنجال نوشیدنی با ورق طال در تهران

برادری ایران و افغانستان انکارناپذیر است

«نوشیدنی با ورق طال نخورده بودیم که امروز خوردیم!»
فیلم فــروش نوشیدنی با ورق طال در یکی از کافی
شا پهای تهران ،دیروز حاشیههای زیادی به دنبال
داشت .در ویدئویی که یک خانم و آقا از یک کافی شاپ
الکچری منتشر کرد هاند ظاهرا یکی از کافی شا پها
در اقدامی پرسروصدا ،به سرو نوشیدنی با ورق طال
به قیمتهای نجومی اقدام کرده است .آن طور که
فروشنده در این فیلم توضیح میدهد این نوشیدنی
ویژه آقایان است و در تصویر دیده میشود که جام
بزرگی داخل یک جعبه شیشهای است و ورق طالیی باالی
جام و روی نوشیدنی را پوشانده است .فروشنده وقتی
با تعجب خانم خریدار مواجه میشود در پاسخ میگوید
این نوشیدنی فقط برای آقایان است و برای خانمها
هم نوشیدنی دیگری داریم که آن هم خیلی الکچری
است .خانم خریدار وقتی نوشیدنی همسرش را باز
میکند ،میگوید«:نوشیدنی با ورق طال نخورده بودیم
که امروز خوردیم!» کاربری در واکنش به این ماجرا
نوشته« :خیلی از مردم ،توانایی تهیه مایحتاج خودشون
رو ندارن اما عدهای برای خوراکیها و نوشیدنی هاشون
از ورق طال استفاده میکنند».

پس از زلزله هولناک و خسار تبار چند روز پیش در
افغانستان که بیشتر از هزار نفر کشته و زخمی در پی
داشت ،خبر آمد که کمکهای انسا ندوستانه ایران
راهی کشور همسایه شده است .پس از آن فیلمی منتشر
شد که گروه زیادی از شهروندان زلزلهزده افغانستانی،
پس از دریافت این کمکها توسط هالل احمر ،از ایران
تشکر میکنند .دیدن این صحنه هم باعث ناراحتی و
هم خوشحالی کاربران فضای مجازی شده است .کاربری
زیر این پست نوشته است« :در این شرایطی که مردم
افغانستان با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم میکنند،
دیدن کمکهای کشورمان که باعث خوشحالی آنها شده،
دل ما را هم شاد کرد ».کاربر دیگری هم به این فیلم
پاسخ داده که« :ایران و افغانستان در طول تاریخ یک روح
در دو بدن بودهاند و هیچ نظام و حادثه و تالشی نمیتواند
این دو برادر را از هم جدا سازد».





3.4 M views

باورتانشود این جا ایران است

همیشه ادیبان ،بزرگان و حکمای کشورمان در نقش
راهنمای مردم زمانه خود عمل و سعی کردهاند سبک
درست زندگی را به ما نشان دهند .چه با رفتارشان
و چه با داستا نها ،شعرها و آثاری که از خود به جا
گذاشتهاند .ولی به تازگی عکسی در شبکههای
اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد این عزیزان
و مفاخر کشورمان میتوانند در زمینههای دیگر و
به روشهای نوظهوری هم ما را راهنمایی کنند ،مثال
رانندگی! در این عکس میبینیم که روی سردیس
فردوسی بزرگ یک تابلوی راهنمایی نصب شده که
قطعا یک نفر آن را به شوخی روی سر حکیم سخن قرار
داده است ولی همین عکس دستمایه شوخی کاربران
فضای مجازی شده است».

کاربری در توییتر با گذاشتن چند عکس هوایی که
در داخل هواپیما از آسمان یکی از شهرهای ایران
گرفته و در استوری نرمافزار واتسآپ بارگذاری
کردهاست؛ از عالقه و تعجب دوستان آلمانیاش
به این دست عکسها و ســواالت پر تکرارشان از
مکان آ نهــا را به اشترا ک گذاشته اســت .او در
ادامــه با مقایسه آسمان ایــران با آسمان ظلمانی
آلمان از تالش خود بــرای بهبود تصویر ایــران در
اذهــان دوستانش که از نظرش بیشتر تحت تاثیر
فیلمهای جشنوار هها و رسانههای غربی به منظور
زشت نشاندادن ایران ساختهشدهاست؛ میگوید.
نکته جالب اما در بازخوردهای متفاوت کاربران در
زیر این توییت است .کاربری ضمن تحسین این عمل
معتقد است باید با نشاندادن زیباییهای ایران از
حجم سیاهنماییها کم کرد و کاربر بعدی با کنایه ،سعی
میکند توجه فرد را از ظاهر زیبا و از باالی شهر به بطن
شهر و مشکالتش جلب کند .هرچه که هست ،ایران
زیباست اما مشکل هم کم ندارد.





2.8 M views

ی روی سر فردوسی!
تابلوی راهنمای 

2.4 M views

2.4 M views

فروش استخوان در هایپرمارکت!

انسانیت روی در ساندویچی!

چند روزی است در فضای مجازی فیلمی از عرضه
استخوان راسته گوسفندی ،در یک فروشگاه
زنجیر های داخل بسته بند یهایی با مجوز سازمان
دام پزشکی منتشر شده است .درباره این فیلم که
واکنشهای زیادی بین مردم داشته ،رئیس شورای
تامینکنندگان دام کشور گفته« :استخوانفروشی
پدیده جدیدی نیست و پیش از این هم وجود داشته.
اکنون شکل عرضه بهداشتی آن در فروشگا ههای
زنجیرهای بیشتر شده است ».کاربرانی که این فیلم
را دیدهاند هم به چند دسته تقسیم شدهاند .عدهای
میگویند این بستهها برای حیوانات خانگی خریداری
میشود .گروهی معتقدند بعضی شهروندان آنها را
برای جوشاندن و استفاده در سوپ مصرف میکنند
و عده زیادی هم این موضوع را نشاندهنده اوضاع
تاسفبار اقتصادی میدانند.

اصوال در این دوره و زمانه آن قدر بدعهدی و نامردمی
دیدهایم که تا چشممان به جمال چنین عکسی میافتد
بغض میکنیم و مرثیه برای انسانیت فراموششده
مــان سرمیدهیم و یادمان مــیرود میتوانیم به
همین راحتی حس خوب را میان جامعه تکثیر کنیم.
این تصویر که در فضای مجازی توییتر با متن «یه کم
انسانیت و زیبایی ببینیم» دست به دست میشود
به گمانم از شیشه سکوریت یک مغازه ساندویچی
است که هم سرویس بهداشتی رایگان به عموم
مردم میدهد هم از افراد بیپول ،در این گرمای
طاقتفرسا با آب پذیرایی میکند .چه بهتر از این؟
آن هم جمعآوری این همه ثواب به همین سادگی.
باور ندارید؟ سادگی را از دستخطش بخوانید .به
قول یک کاربر ،هموطن! اجرت با شهید تشنهلب
دشت نینوا.

«رعیت» شاهنشین
ِ
زیر تیغ!
گزارشصداوسیمااززندگیمجللحسن
رعیت،پردهازشیوهاختالسودرآمدزایی
عجیباوبرداشت
اواخـــر هفته پیش بــود کــه حکم  ۳۵سال
زنــــدان در دادگـــــاه بـــدوی رســیــدگــی به
پرونده حسن میرکاظمی ،معروف به حسن
رعیت ،به تأیید دیوان عالی ایران رسید.
این خبر که با واکنش مثبت کاربران فضای
مجازی دربــاره عــزم جــدی قو هقضاییه در
مبارزه با ابرمفسدان همراه بود با گزارش
صــدا و سیما دربـــاره مــاجــرای زنــدگــی او،
شیوه اختالس هایش و ...به ترند فضای
مجازی تبدیل شد .در بخشی از این گزارش
آمده :حسن رعیت طی  ۲دهه ۳۰۰ ،میلیون
دالر از بانکها برای راهاندازی کارخانههای
فــوالد ازنــا ،اردستان و لوح فشرده پارس
وام میگیرد اما هیچ کارخانهای تأسیس
نمیکند .به بهانه وارد کــردن فــوالد۶۴ ،
میلیون یــورو از بانک گرگان وام دریافت
میکند ،امــا بیشتر مــواد اولــیــه بــه ایــران
نمیآید ۳ .سال قبل تعهد میدهد با ۴۰
میلیون دالر ارز ترجیحی ،کاالهای اساسی
وارد کند اما برخی از این کاالها هنوز به ایران
نیامده است!
▪وام بگیر ،پس نده!

احتماال برای همه پیش آمده باشد که برای
گرفتن یک وام کوچک چند میلیونی بارها
به یک شعبه بانکی مراجعه کرده و در نهایت
دست خالی از آن خارج شده باشید .قوانین
سفت و سخت شبکه بانکی بهگونهای
است که دریافت مبالغ ناچیز با سد سخت
شعبات روبه رو شده و گرفتن آن از داالنی
پر پیچ و خم میگذرد ،اما نکته جالبی که
در گزارش صدا و سیما درباره حسن رعیت
آمده که او در سال  ۸۷به یکی از بزرگترین
بدهکاران بانکی بدل میشود ،به همین
دلیل برای بهره بردن از رانت ،شیو ههای
دیگری همچون استفاده از سربر گها
و مهرهای جعلی در پیش مـیگــیــرد .او
همچنین برای تأسیس شرکتهای صوری
از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی
خود استفاده میکند .حسن رعیت زمانی
که بیشترین بدهی را به بانکها داشت به
ساخت بزرگترین ملکها در بهترین مکان
برای خود اقدام میکند ،از جمله باغی با
نادرترین گونههای گیاهی و جانوری که
محل برگزاری دورهمیهای او با متنفذین و
بانک داران بود .از خألهای قانونی استفاده
و برای دور زدن نهادهای نظارتی رایزنی
م ـیکــرد .او شبکهای از فساد و رانــت را
بــا افـــرادی همچون اکبر طبری و مهدی
جهانگیری شکل داده بود .پس از شناسایی
او توسط اطالعات سپاه ،اموالش توقیف
شد و در حــال بازگرداندن به بیت المال
است که مبلغی حدود  ۴۰۰میلیون دالر را
دربرمیگیرد.

پیام اقتدار ایران در فضا

دومین ماهواره بر ذوالجناح به فضا پرتاب شد؛ ویژگیهای این ماهوارهبر چیست؟
مصطفوی -ماهواره برهای تحقیقاتی ساخت محققان ایرانی یکی پس از دیگری در نوبت پرتاب قرار میگیرند و در تازهترین دستاورد
فضایی ،روز گذشته اعالم شد که دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دستیابی به اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده،
بر سه مرحلهای از نظر ویژگیهای فنی ،قابل
انجام شده است .سخنگوی وزارت دفاع دیروز درباره این دستاورد گفت :این ماهواره ِ
رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است .وی با بیان این که پرتاب
بر ترکیبی
ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته است ،تصریح کرد :به حول و قوه الهی مرحله سوم توسعه این ماهواره ِ
با بهره گیری از اطالعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است .آن طور که سخنگوی وزارت دفاع چند روز پیش هم گفته بود سه پرتاب
تحقیقاتی برای ماهوارهبر ذوالجناح برنامهریزی شده است که با دستاورد جدید دانشمندان کشورمان تاکنون دو پرتاب تحقیقاتی
انجام شده و یک پرتاب تحقیقاتی دیگر در پیش است.
▪ذوالجناح چیست و چه هدفی دارد؟

بــرای اولین بــار در حــدود سه ســال پیش
و پس از پرتاب ماهوار هبر سیمرغ حامل
ماهواره ظفر ـ  1که البته با موفقیت کامل
هــمــراه نــبــود ،خبر از وج ــود مــاهــوارهبــر
جدیدی بهنام ذوالجناح داده شد .در آن
زمان تنها اعالم شد که ذوالجناح دارای
سوخت جامد و قــرار است ناهیدـ 1را به
مدار مدنظر برساند .آن زمان با وجود این
که جزئیات بیشتری دربــاره مــاهــواره بر
ذوالجناح منتشر نشد امــا صــرف اطالع
از ایــن که برنامه فضایی کشور صاحب
یــک پرتابگر ســوخــت جــامــد هــم خواهد
شد ،بسیار امیدوارکننده بــود .ماهواره
بــر ذوالــجــنــاح در بهمن ســال ۹۹ب ــرای
نخستین بار با هدف دستیابی به فناوری
قدرتمندترین مــوتــور سوخت جامد در
کشور مــورد تست و ارزیابی قــرار گرفت.
آزمــایــش پــرتــاب ذوالــجــنــاح کــه اولــیــن
مرحله از پرتا بهای تحقیقاتی آن بود با
هــدف صحهگذاری بر عملکرد پیشران
سوخت جامد در یک پرتاب زیــرمــداری
تعریف شد امــا عــاوه بر عملکرد صحیح
مرحله اول ،جدایش مرحله اول و شروع
به کــار مرحله دوم هم در ارتفاع مد نظر
بــا موفقیت صــورت گرفت کــه موفقیتی
قابل توجه را حاصل کرد .هدف طراحی
ایــن ماهوار هبر 25.5مــتــری و 52تنی،
قراردادن محمولههایی تا  220کیلوگرم
در مــدار 500کیلومتری دایــروی است،
از این نظر ،توانمندی ذوالجناح نزدیک
به ماهوارهبر بزرگتر و سنگینتر سیمرغ
است که توان حمل  250تا  350کیلوگرم
محموله را به مدار 500کیلومتری دارد.
ذوالجناح مثل سیمرغ قابلیت قراردهی
تــعــدادی مــاهــواره کــوچــک ب ـهجــای یک
ماهواره را هم دارد و مث ً
ال میتواند 10
ماهواره مکعبی 20کیلوگرمی را با هدف
توسعه فناوریهای منظومه ماهوارهای در

مدار قرار دهد .به طور خالصه در حالی که
قطر ذوالجناح نزدیک به سفیر 1-است،
توان عملکردی نزدیک به سیمرغ داشته
و از نظر وزنی بین این دو ماهواره بر قرار
میگیرد در حالی که سهولت پرتاب آن از
هر دو ماهوارهبر بسیار بیشتر است.
▪ماهواره بر ذوالجناح چه تفاوتهایی با
سیمرغ و سفیر دارد؟

از ویژگیهای ذوالجناح ،نیاز نداشتن به
پایگاه پرتاب ثابت اســت .بــرای منظومه
مــاهــوار ههــا نیاز اســت که پرتاب با شیب
مــــداری مختلف صـــورت بــگــیــرد کــه در
صورت استفاده از پایگاه پرتاب ثابت باید از
بلوکهای انتقال مداری استفاده کرد اما با
پرتابگری مانند ذوالجناح که امکان استفاده
از پرتابگر متحرک را دارد میتوان با پرتاب
از عرضهای جغرافیایی مختلف در کشور
از مکان فعلی در سمنان تا سواحل جنوب
کشور بهر هگیری کــرد که برنامه پرتاب
از جنوب شرق کشور نیز برای ذوالجناح
وجود دارد .با کمک این ماهواره بر میتوان
در زوای ــای ثابتی در زمــا نهــای مشخص
کار تصویربرداری دقیق را انجام داد .یکی
از برنامههای ذوالجناح در آینده نزدیک
دستیابی به مدار خورشید آهنگ است.
▪استفاده از سوخت جامد چه مزیتی
برای ذوالجناح دارد؟

پ ــس از مـــاهـــوارهبـــر قـــاصـــد 1-ک ــه در
اردیــبــهــشــت  1399در اولــیــن پــرتــاب
عملیاتیاش ماهواره نــور 1-را در مدار
 430کیلومتری قــرار داد ،ذوالجناح،
دومین ماهوارهبر سه مرحلهای و همچنین
دومین ماهوارهبر با بهرهبرداری از مراحل
سوخت جامد در کنار سوخت مایع است.
تا پیش از این ،معروفترین ماهوارهبرهای

ایرانی شامل سفیر 1-و سیمرغ (سفیر-
 )2بودند که هر دو فقط دارای دو مرحله
سوخت مایع بودند ،اما با ساخت قاصد و
ذوالجناح پای سوخت جامد هم به عرصه
فضایی کشور بــاز شد تا مزیتهای این
نوع پیشرانش نیز به کمک ماهوار ههای
کشور در مسیر قرارگیری در مدارها بیاید.
سوخت جامد هرچند در میزان نهایی
کمیت ضربه ویــژه که در مأموریتهای
فضایی اهمیت دارد هنوز به پیشرانهای
سوخت مایع نرسیده اما میتواند میزان
زیادی از نیروی پیشران را در مدت کوتاهی
تولید کند و به بیان سادهتر شتاب بیشتری
را در اختیار طراحان مأموریت قرار دهد.
این امر سبب میشود تا استفاده از پیشران
سوخت جامد در مراحل اول ماهوارهبرها
بسته بــه تــوان علمی و فنی کشورها یا
شرکتهای سازنده جذابیت پیدا کند.
این نیروی رانــش زیــاد حاصل از سوخت
جامد بــرای غلبه بر نیروی مقاومت هوا
که در ارتفاعات پایین و جو غلیظ وجود
دارد کمک کرده و برای عبور سریع از این
ارتفاعات به کار میآید.
به عالوه هزینه توسعه پیشران سوخت جامد
و تعداد قطعات مکانیکی مورد نیاز در آن
نیز نسبت به سوخت مایع کمتر است .اما
در مراحل باالتر ماهوارهبر خصوص ًا مرحله
نهایی به علت نیاز به مدت زمــان سوزش
باال ،نیاز به خاموش شدن موتور در مقاطعی
از فرایند پرواز ،کنترل پذیری باالتر و نیاز به
تنظیم دقیق نیروی رانش در مرحله نهایی
جداسازی ماهواره یا مرحله تزریق در مدار از
پیشرانهای سوخت مایع استفاده میشود.
درخـــور ذکــر اســت در همین مــاهــوارهبــر
ذوالجناح مرحله سوم بیش از  300ثانیه
در حال کار خواهد بود .پیش از ماهوارهبر
ذوالجناح با قطر  1.5متر ،بزرگترین قطر
پیشرانهای سوخت جامد کشور مربوط به
موشک دو مرحلهای سجیل با قطر 1.25
متر بود .با ساخت ذوالجناح نه تنها یک گام
در افزایش قطر پیشرانهای سوخت جامد
برداشته شد بلکه پیشرانی با نیروی بیش
از  74000کیلوگرم-نیرو یا  74تن-نیرو
به دست آمد که تبدیل به قویترین پیشران
سوخت جامد ساخت کشور شده و برای
اولین بار هم در یک کاربرد غیرنظامی به
کار گرفته شده است.
▪نمونه جدید ماهواره بر ذوالجناح چه
تفاوتی با نمونه قبلی دارد؟

هرچند هنوز جزئیات بیشتری از مزیتها
و تــفــاوتهــای مــاهــواره بــر ذوالــجــنــاح 2
نسبت بــه نمونه قبلی آن منتشر نشده
است اما در زمان پرتاب اولین ماهواره بر
ذوالجناح ،گفته شده بود که در مراحل
بعدی یعنی پرتاب دومین و سومین ماهواره
بر ،نمونههای قو یتر ذوالجناح با توسعه
پیشرانهای سوخت جامد آماده شوند که
به طور دقیقتر باید گفت با ارتقای ضربه
ویژه موتور همراه خواهد بود .همچنین
استفاده از بدنههای سبکتر و احتماال از
مواد غیر فلزی هم در دستور کار قرار گرفته
بود که به افزایش قابل توجه محموله قابل
حمل منجر میشود.

