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موتورسوزفراریوبدعتهایجاهالنهانسانامروز!




خشونت علیه مخلوقات خدا
متاسفانه ویدئوهای حیوانآزاری هر از گاهی در فضای
مجازی منتشر و باعث تاثر و واکنش کاربران میشود.
بعد از مورد قطع دم روباه و کشتن بیرحمانه این حیوان،
با توجه به این که عامل آن دستگیر شد ،ویدئویی دیگر
منتشر شده است که در آن گو شهای االغی مقابل
دوربینبریدهمیشود.دراینویدئوکهحاویصحنههای
دلخراشی است ،جوانی گوشهای االغ بیچاره را با داس
قطع میکند .این اتفاق باعث مرگ این االغ شده است.
پلیس فتا مانند دفعات قبل بهخوبی وارد عمل شد و
ی راشناسایی کرده است .کاربری
عامل این حیوانآزار 
نوشت« :امیدوارم هر چه زودتر عامل این کشتار کثیف
شناساییوبامجازاتش،ازرفتارهایاینچنینیجلوگیری
بشه تا دیگه شاهد این حیوون آزاری ها نباشیم».



تصاویر پربازدید فضای مجازی
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معلم دلسوز لرستانی
شاید مایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنیم و
با انــواع مــدارس دولتی و غیردولتی مواجه هستیم
کمتر حواسمان باشد که هنوز هم مناطقی در کشور
وجود دارند که بچههایش شانس زیادی برای تحصیل
کــردن نــدارنــد .در ایــن بین البته معلمهایی پیدا
میشوند که داوطلبانه به مناطق دورافتاده میروند
و این دان ـشآمــوزان را از نعمت آموختن بهر همند
میکنند .در عکسهایی که بهتازگی در فضای مجازی
منتشر شده است از معلمی  20ساله به نام آقای «عزیز
محمدیمنش» یاد شده که با هزینه شخصی به کوهها و
روستاهای دورافتادهمیرود و بهآموزش بچههایمناطق
محروم میپردازد .کاربری در این باره نوشت« :معلمی
شغل انبیاست و معلمی که با این سختی خودش رو به
این مناطق میرسونه حتما پیش خدا اجر باالیی داره».
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3.1 M views

بدعتهای جاهالنه انسان امروز!
«ببینید بیعقلی آدم رو به کجا میکشونه!» این واکنش به
ویدئویی از یک مراسم عجیب است که این روزها حسابی
در فضای مجازی پربازدید شده است .در این ویدئو
کشیشی بر دوش شخصی سوار شده است و به قول
خودشان با این کار قصد پاک کردن گناهان او را دارد.
گفته شده این فیلم مربوط به کشور قزاقستان است اما
در این روزها ویدئوهای مشابه آن از اقصی نقاط جهان کم
ندیدهایم.ازشخصیکهباکوبیدنچماقبرسرمردمقصد
تطهیر گناهان آنها را دارد تا شخص دیگری که تو سری و
پشت گردنی را روش خود قرار داده است ،از کارواش
شست وشوی گناه هم که پیش از این نوشته بودیم .آن
چه مشخص شده این است که این بدعتها حاصل سوء
استفاده گروهی از جاهلیت انسانهای عصر حاضر است.



آتش زدن موتور برای فرار از پلیس
در فیلمی که بهتازگی در فضای مجازی منتشر شده،
ماموران راهنمایی موتور شخصی را به خاطر حرکات
مارپیچوحادثهسازونداشتنکالهایمنیتوقیفمیکنند.
موتورسوار پس از جر و بحث با ماموران از دادن مدارک
موتور خودداری می کند ،موتورش را آتش می زند و از
بین میبرد و متواری می شود .هر چند عده ای خواهان
برخورد مناسب تری از سوی پلیس با موتورسواران
بودند اما بسیاری هم از پلیس برای توقیف موتورِ موتور
سوارهای حادثه خیز تشکر کردند .کاربری نوشت:
«بعضیازاینموتورسوارانبهفکرخودشونکهنیستن
هیچ ،باعث بی نظمی توی رانندگی هم میشن» .کاربر
دیگری نوشت« :خیلی از موتورهای سرقتی که باهاش
خالف میشه توی همین طرح ها پیدا می شه» .کاربری هم
نوشت« :اگه ریگی به کفشش نبود موتورش رو آتیش
نمی زد و فرار نمی کرد».



چرا پیرمردها گوش های بزرگی دارند ،چطور
می توان در  30سال  888فرزند آورد و ...
پژوهش هایی که پاسخ به آن جایزه«ایگ
نوبل» را به همراه داشت

خادم-با مشخص شدن برندگان جایزه «ایگ نوبل» در چند روز گذشته در فضای مجازی ،مطالب زیادی درباره این
جوایز منتشر شد اما شما درباره جایزه «ایگنوبل» که هرسال در سالن سندرز دانشگاه هاروارد برگزار می شود چه
می دانید؟ نه می شود گفت مراسم اهدای جوایز برای تمسخر اختراعات یا اکتشافات یا پژوهش های مسخره است؛ نه
می شود گفت جوایزی تمسخر آمیز برای ایده هایی کامال جدی و راه گشاست .مراسمی که برای درک آن باید به عمق
هدف این پژوهش ها بنگرید.
▪ایگ نوبل چیست؟
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نمایی از فاجعه خصوصی سازی غلط
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مجلهطنزعلمی تحقیقاتنامحتملAnnalsofImprobable
 Researchجایزه «ایگنوبل» ( )Ig Nobel Prizeرا از سال
 ۱۹۹۱به کسانی اهــدا میکند که دستاوردهای علمی و
تحقیقاتشانباعثشود«مردمبخندندبعدفکرکنند».هدفآن
نیز «بزرگداشت غیرعادیها» و «ادای احترام به خالقیتهایی
استکهباعثعالقهمردمبهدانش،پزشکیوفناوریمیشود».
جایزهایگنوبل،درواقعتقلیدیطنزگونهاز«جایزهنوبل»است
کههرسالنزدیکفصلپاییزبه 10طرحوتحقیقعلمیعجیب
و خندهدار اهدا میشود .عبارت Ig-Nobelرا می توان بازی با
واژه « »ignobleدانست .صفتی در زبان انگلیسی است که در
فارسی به «فرومایه»« ،خفتبار» یا «شرمآور» ترجمه شده است.
ضمناینکهباجداکردنپیشوند Igاز nobelوتغییربخشدوم
بهصورت،Nobelاشارهبهجایزهنوبلهمشدهاست.
▪جایزه ای شوکه کننده

شکل جایزه ایگنوبل ساالنه تغییر می کند .مثال در مراسم
امسالکهدرروزهایگذشتهبرگزارشد،برگزیدگانیکلیوان
قهوهبیرونبر،یکنخسیگاروگوشیپالستیکیراکههمهروی
تختهچوبیمربعینصبشدهبود،بهیادگاربهخانهبردند.سال
 2014اینهدیهمتشکلازیکسینیپالستیکیبودکهرویآن
کاردوچنگالویکبشقابچینیچسبیدهبود.جالبآنکهطی
سالهایگذشتهدرکناراینجوایزیادگاری،برندگانمبلغ10
تریلیون(هزارمیلیارد)دال ِرزیمبابوهدریافتمیکردند.جایزه
ای که عمال هیچ ارزشی نداشت .برای مثال در سال 2015
بانک مرکزی زیمبابوه پس از سال ها تورم شدید اقتصادی این
کشور اعالم کرد که ارزش 35تریلیون دالر واحد پول زیمبابوه
برابر با یک دالر آمریکاست .با این حال از آن سال تاکنون برای
ارتقای ارزش پول ملی ،زیمبابوه اصالحات اقتصادی انجام
داده و مشخص نیست این بخش هنوز در سبد جوایز ایگ نوبل
قرار دارد یا خیر .در ادامه با بخشی از پژوهش های برنده این
جایزهآشنامیشوید.
▪می شود در  30سال صاحب  ۸۸۸فرزند شد؟

2.1 M views
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تبعیض در مدارس

فصل جدیدی در توضیح موضوع

در بین رتبههای برتر کنکور امــســال ،تقریبا هیچ
دانشآموزی از مدارس دولتی دیده نمیشود .همین
موضوعمسبببحثداغیبینمجریتلویزیونوسخنگوی
آموزش و پرورش تهران بوده است .در این ویدئو که
حسابی در فضای مجازی پربازدید شده ،مسعود ثقفی ،در
پاسخ به سوال مجری درباره وجود تبعیض و فاصله زیاد
بین مدارس دولتی و غیردولتی میگوید ،این فاصله را
قبول ندارد و به نظرش خروجی مدارس دولتی در این
سالها خوب بوده است .او حتی منکر نبودن دانشآموزان
دولتی در بین رتبههای برتر میشود .این در حالی است
که آمار منتشر شده در خبرگزاریها نشان میدهد تقریبا
تمامی رتبههای برتر کنکور امسال در مدارس غیرانتفاعی
تحصیلمیکردهاند.کاربرینوشت«:بهتراستمسئوالن
به جای انکار موضوع ،کمی به وضع آموزش در مدارس
دولتی رسیدگی کنند که این اندازه فاصله واضح نباشه!»

ماجرا از عکس دو کارگر آغاز شد ،تصویری که در آن دو
کارگر روی تاب ،مشغول خوردن چلوکباب کوبیده بودند.
زیر این عکس هم نوشته شده بود« :احترام به کارکنان با
تاببازی و موارد الزم در ِهل!» بعد از دست به دست شدن
این عکس در شبکه های اجتماعی عده ای مدعی شدند
که چلوکباب کوبیدهای که در مقابل این دو کارگر شرکت
چسب هل قرار گرفته واقعی نیست و فوتوشاپ است.
این نکته توسط شرکت هل تایید شد ،اما حساب توئیتری
شرکت هل درباره علت این موضوع نوشت« :طراح وقت
ناهار استراحت کرد و وقت کار عکس گرفت ،برای همین
فوتوشاپشد،ایننکتهمهمینیست،نیمهپرلیوانرانگاه
کنید» .کاربری نوشت« :االن نیمه پر بازهم شوآف دیده
میشه» .کاربری هم نوشت« :شرکت هل بعد از ماجرای
بنرهای جنجالی سال پیش و توضیحات اون زمانش دوباره
فصل جدیدی در توضیح اشتباهش باز کرد».
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

جایزهریاضیدرسال 2015راالیزابتاوبرتسوخروکارلگرامر
از دانشگاه وین بردند .آن ها یک شیوه ریاضی ابداع کردند تا
ببینندآیا«موالیاسماعیلخونآشام»،پادشاهسلسلهشریفیان
مراکش ،واقعا میتوانسته در طول  30سال (بین سالهای
 ۱۶۹۷تا ۱۷۲۷میالدی) ۸۸۸بچه( ۶۰۰پسر)تولیدکندیا
نه.اینتحقیقبااستفادهازدومدلریاضیانجامشد،یکیبادر
نظرگرفتنایناحتمالکهموالیاسماعیلبههرزنیدسترسی
داشته و یکی با این احتمال او فقط به زنان حرمسرا بسنده
میکرده است .نتیجه آن که این مدل سازی ریاضی نشان داد،
بلهچنینچیزیممکناست.
▪خطرناک ترین پول جهان

امسال،حبیبگدیکازترکیهوهمکارانشبرایتحقیقدرباره
اینکهاسکناسهایکدامکشورهایبیشترازکشورهایدیگر
میتوانند ناقل باکتریهای خطرناک باشند ،جایزه ایگ نوبل
اقتصادرابردند.پاسخاینپژوهشاینبودکهخطرناکترینپول
جهانمتعلقبه اسکناسهایرومانیاییاست.

▪دایناسورپنداری جوجه ها

جایزه زیست شناسی سال  2015را دکتر رودریگو واسکز از
دانشگاه شیلی برد که نشان داد اگر یک دم مصنوعی به یک
جوجه وصل و او را به همین شکل بزرگ کنید راه رفتن اش
شبیهدایناسورخواهدشد.باچسباندنایندممصنوعیمرکز
ثقل بدن جوجه تغییر میکند ،بنابراین کمی خمیدهتر و با گام
های کمی بلندتر راه میرود و با کشیدن گردن به جلو ،وزن دم
را متعادل میکند.
▪تشخیص آپاندیسیت در دست انداز

جایزه پزشکی سال  2015به تحقیقی رسید که نشان میداد
اگر کسی درد شکم دارد و موقع عبور ماشین از دستانداز
دردش بیشتر میشود به احتمال  ۹۷درصد آپاندیسیت دارد
و از این رو افزایش درد با دستانداز ارزش تشخیصی دارد .ایده
این تحقیق از شوخی رایج جراحان گرفته شده است .دکتر
هلن اشداون که پزشک تازهکار در بیمارستان معروف استوک
مندویل در ایلزبری بود ،تصمیم گرفت که بفهمد آیا در این
شوخی واقعیتی نهفته یا خیر .او که محل کارش در خیابانی پر
از دست انداز قرار داشت ،این تحقیق را روی ۱۰۱بیمار انجام
داد.از ۳۴نفریکهتشخیصآپاندیسیتبرایشانقطعیشد،
 ۳۳نفر گفته بودند هنگام عبور ماشین از دست انداز دردشان
افزایش پیدا میکرد.
▪چرا پیرمردها گوش های بزرگی دارند؟

چرا پیرمردها گوش های بزرگی دارند؟ پاسخ به این سوال
جایزه سال  2017در بخش آناتومی را برای دکتر «جیمز
هثکوت» به ارمغان آورد .او با مطالعه اندازه گوش  200بیمار
مختلف ،به این نتیجه رسیده که گوش افراد پس از سن 30
سالگی ،هر  10سال دو میلی متر رشد می کند .نوع غضروف
موجود در گوش انسانها از نوع غضروف ارتجاعی است که با
گذر زمان شروع به از هم پاشیدن میکند که موجب افتادگی و
بزرگتر به نظر رسیدنشان میشود.
▪پرتاب هواپیماربا به پایگاه پلیس

جایزه صلح ایگ نوبل سال  2013در حالی به گوستانو پیزو
(،) Gustano Pizzoتعلق گرفت که او در سال  2006فوت
کرده بود .پیزو که در زمان حیات در بخش مهندسی ایمنی
فعالیت می کرد ،یک سیستم الکترومکانیکی برای به بیرون
پرتاب کردن هواپیماربایان احتمالی از طریق یک دریچه
اختراع کرد .این دستگاه پس از مهروموم کردن هواپیماربایان
درون یک بسته آن ها را با چترنجات به پایین به سوی پلیس
می فرستاد.
▪اثبات فیزیک در بدبیاریهای آشپزخانه

فکر می کنید اگر نان از دست تان بیفتد با کدام سمت به
زمین سقوط می کند؟ احتماال جواب تان این است که دو
سمت نان فرقی نمی کند اما اگر روی آن کره بمالید آن وقت
موضوع مهم می شود .رابرت متیو از دانشگاه اسون نشان
داد که نان معموال با سمت کره ای روی زمین می افتد! این
پژوهش تاثیر گذار ایگ نوبل فیزیک سال  ۱۹۹۶را برای
او به ارمغان آورد.

