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تصاویر پربازدید فضای مجازی

جریمهشارژگوشیدرخودرو و آکسفوردنامعتبر!
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2.9 M views

رشد کوه های زباله در جنگل
یکی از موضوعاتی که این روزها به شکل های مختلف
ویدئو ،تصویر و خبرهای آن در فضای مجازی به وفور دیده
می شود و بازتاب زیادی هم دارد ،مربوط به کوه های زباله
ای است که در میان جنگل ها دیده می شود و اعتراض
دوستداران محیط زیست را به همراه داشته است.
به تازگی هم ویدئویی از انبوهی زباله در جنگل زیبای
«تموشل الهیجان» منتشر و به سرعت توسط کاربران
بازنشر شد .کاربری نوشت« :اگه این جوری پیش بره تا
چند وقت دیگه جنگلی نخواهیم داشت!» کاربر دیگری
نوشت« :آیا کشورهای توسعه یافته توی دنیا هم زباله
ها رو می ریزن وسط جنگل یا از زباله شونم انرژی تولید
می کنن؟!»
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عالمتهایزیرظروفوبطریهایپالستیکیچیستوچهخطراتیرابهماگوشزدمیکند؟

ناصری-آیاتابهحالبهعالمتهاییکهزیربطریهایپالستیکیحکشده استدقتکردهاید؟ ازآنجاییکهمیلیونهاانسان
روزانه از این بطری ها برای حمل آب شرب و نوشیدنی استفاده می کنند و به احتمال زیاد شما هم تا به حال از آن ها استفاده کرده
اید ،امروز فارغ از توضیحات اضافه ای همچون چگونگی شکل گیری این عالمت ها سعی کرده ایم اطالعات شما را درباره بطری
هاافزایشدهیمتابدانیدکدامبطریهارامیشوددرفریزرقراردادوچهبطریهاییرابعدازمصرفبایدبهبازیافتسپردودیگر
از آن ها استفاده نکرد .هر ظرف پالستیکی یا بطری آب آشامیدنی یک نشان بازیافتی دارد .این نشان شامل عددی از یک تا هفت
خواهدبودکهداخلسهفلشکهیکمثلثراتشکیلمیدهندجایگرفتهاست.ایننمادحاویاطالعاتمفیدیدربارهمحتویات
شیمیاییسمیبطریهاومیزانزیستتخریبپذیریآنهاستکهبهتفکیکدربارهآنهانوشتهایم.

دختر ایران
«تارا مهری بابادی» دانشآموز پایه ششم دبستان کوثر
از منطقه محروم اللی خوزستان ،همان دختری است
که فیلم بوسه زدن او بر پرچم مقدس کشورمان در
فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده بود .تصویر
این دانش آموز در فیلم منتشر شده زیاد مشخص
نبود اما خیلی زود به کمک فضای مجازی پیدا شد .یکی
از فعاالن اهوازی با انتشار تصویر این دختر ایران در
صفحه شخصی اش از صحبت های تارا درباره این کارش
نوشت .تارا گفته است متوجه دوربین مداربسته نبوده
و از کودکی عاشق پرچم ایران است .بسیاری از کاربران
با بازنشر تصویر تارا مهری بابادی از او به عنوان دختر
ایران نام بردند .کاربری نوشت« :بوسه بی ریای این
دختر نشان از میهن دوستی نوجوونای کشورمون داره
که امید و آینده این کشورند».
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زیست حرف
نداریم!

بطری هایی که این عالمت را دارنــد عموما
شفاف هستند .گــزارش هایی دربــاره رشد و
تجمعباکتریهادراینبطریهابهدستآمدهکهنشانمی
دهدبایدازاینبطریهافقطیکباراستفادهوازقراردادنآن
هادرفریزریاریختنمایعاتداغدرونآنهاخودداریشود.

پلی اتیلن سنگین
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این بطری ها به دلیل این که با پلی اتیلن
متراکم ساخته شده اند جزو پالستیکهای بی خطر به
حساب می آیند و یکی از بهترین گزینه ها برای بازیافت
هستند.
کاربردها :بطری های مات شیر ،آب میوه ،روغن های

2.8 M views

«آکسفورد» غلط کرده!
«دانشگاه آکسفورد معتبر نیست!» طبق پژوهشی که در
دانشگاه آکسفورد انجام شده است ،مردان برای حفظ
سالمت روانی بیشتر ،احتیاج دارند حداقل دو شب در
هفته را به تفریح با دوستان خود خارج از خانه بگذرانند.
این نتیجه گیری خیلی زود مورد توجه کاربران فضای
مجازی قرار گرفت و در کانال ها و گروه های خانوادگی
دست به دست شد .از آن جایی که نتیجه این تحقیق
مردان را خوشحال کرده بود ،واکنش خانم ها جالب
توجه تر و خواندنی تر بود .کاربری نوشت« :آکسفورد
غلط کرده و اصال دانشگاه معتبری نیست!» کاربر دیگری
نوشت« :بهتره آقایون به اون تحقیقی که گفته بود ظرف
شستن برای آقایون مفیده عمل کنن».



پلی وینیل کلراید

2.1 M views

جریمه شارژ کردن گوشی در خودرو!
جریمه رانندگی  368دالری یک خانم مسن کانادایی به
خاطر قرار دادن موبایل در محل لیوان آب خودرو از آن
خبرهایی بود که هم نوع جریمه و هم مبلغ باالی آن باعث
شد بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته باشد .این خانم
می گوید پلیس به او اعالم کرده است که گوشی نباید در
حالت شارژ شدن در دید راننده باشد و یک وکیل نیز
اعالم کرده است« :طبق قانون یکی از مظاهر استفاده از
گوشی ،شارژ کردن آن است که می تواند موجب جریمه
شدن بشود» .نکته جالب تر این است که این خانم 70
ساله در طول  50سال رانندگی هیچ گاه جریمه نشده
بود .کاربری نوشت« :اگه قرار باشه این قوانین توی
ایران باشه دهنمون سرویس میشه».
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به دلیل وجود کلرین در این بطری ها آن ها
در صورت تماس با گرما به شدت خطرناک اند و احتمال
دارد باعث اختالالت هورمونی شوند.
کاربردها :بطری های شیشه پاک کن ،روغــن های

پلی اتیلن سبک
جزو پالستیک های بی خطر هستند ولی
معموال قابل بازیافت نیستند به همین دلیل توصیه می
شود سبد خرید و کیسه های پارچهای جایگزین این
کیسهها شوند.
پلی پروپیلن

ف
ضای مجازی

محافظشخصی
وامورملکیو
مراقبتیوکشف
خیانتبااون
شکمگندهجور
درنمیادها!

3.1 M views

قدرت فضای مجازی

جلسه ای برای معلوالن ؛ بدون معلوالن!

فضای مجازی باعث لغو مجوز انتشار یک کتاب کودک بعد
از  10سال پخش شدن شد .ماجرا از این قرار است که
تصویری از یک کتاب رده سنی کودکان در شبکه های
اجتماعی فراگیر شد که در آن به نوعی خودکشی را به
کودک آموزش می داد و خشم کاربران را به همراه داشت.
این اتفاق باعث شد که معاونت امور فرهنگی درباره
حاشیههای پیش آمده برای انتشار یک کتاب کودک
توضیحاتی ارائه کند .بر اساس این توضیحات مجوز کتاب
مورد اشاره در سال  ۱۳۸۹توسط اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان قم صادر شده و متن این کتاب بر
اساس یکی از حکایتهای کهن برای بزرگ ساالن است
که ناشر آن را برای گروه سنی کودک و نوجوان بازتولید
و منتشر کرده .خوشبختانه پس از انتشار تصویر صفحه
کتاب بالفاصله ابطال مجوز نشر کتاب صادر شد.

«بدون ما تصمیم نگیرید!» جلسه ستاد پیگیری و نظارت
بر مناسبسازی فضا برای معلوالن در فرمانداری تهران
برگزار شد .نبود معلوالن در این جلسه باعث بروز واکنش
های زیادی به این جلسه شد .کاربری نوشت« :مترو
افتتاح می کنن بدون مناسب سازی،جلسه مناسب سازی
برگزارمیکننبدونحضورمعلوالن،بدونحضورمعلوالن
جلسات برگزار نشه بهتره!» کاربر دیگری نوشت« :نتیجه
این جلسات بدون معلوالن میشه حمایت از معلوالن
و انتشار آثار آن ها در فرهنگسرایی که امکان حضور
معلوالن وجود نداره و باید معلول با ویلچر به فرهنگ
سرایی بره که مناسب سازی نشده و کلی پله داره!»
کاربر دیگری نوشت« :شاید قبل از جلسه از معلوالن
نظراتشون رو گرفتن و برای همون نظرات تصمیم گیری
کردن».

یک ماده پالستیکی بسیار خوش بازیافت که
بسیار از آن استفاده می شود و جزو پالستیک های بی
خطر است که در مجاورت با مواد غذایی داغ هم خطری
را برای استفاده کننده ایجاد نمی کند.

پلی استایرن
در این ظروف مواد سمی بالقوه وجود دارد به
ویژه هنگام گرم شدن .تا جایی که می شود از این ظروف
استفاده نکنید .بیشتر مواقع قابل بازیافت نیستند.
کاربردها :ظروف یک بار مصرف ،شانه تخم مرغ ،بسته

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

پالستیک ترکیبی از انواع پالستیک
استفاده از این جنس پالستیک به ویژه برای
غذا همیشه آخرین گزینه تان باشد و این شماره  7هم
معموال قابل بازیافت نیست .نتایج برخی از تحقیقات
بیانگر احتمال خطرناک بودن این نوع پالستیک برای

کاربردها :بطری نوشیدنی ها ،بطری آب ،بطری دهان
شویه ها ،ظرف کره بادام زمینی ،ظرف سس ها ،بطری
آب میوه ،بطری روغن های مایع
موارداستفادهپسازبازیافت:کیسهخرید،نخ،مبلمان،
فرش ،قاب سازی ،تسمه ،کفش های ورزشی ،الیاف پلی
استر،چمدان،کاپشن،کیسهخواب،قطعاتخودرو
خوراکی ،شیشه پاک کن ،مایع سفیدکننده ،محلول
های ضدعفونی کننده و شوینده ،شامپو،روغن موتور،
کیسه زباله یا خرید و بسته بندی ماست ،کره و ...
موارد استفاده پس از بازیافت :تولید بطری شوینده
هــای لباس ،بطری روغــن ،خــودکــار ،مخازن زباله و
بازیافت ،کفپوش ،لوله،تخته ،نیمکت ،میز و صندلی
مسافرتی ،حصار و صندوق های پست
خوراکی ،محلول های ضدعفونی کننده و شوینده،
شامپو ،روکش سیم ها و کابل ها ،وسایل پزشکی ،لوله
کشی ،شلنگ های آب ،پنجره ها
موارد استفاده پس از بازیافت :ساخت عرشه کشتی،
قاب سازی ،گلگیر خودرو ،کابل ،سرعت گیر ،کفپوش،
هشدار دهنده های جاده ای و تشک
کاربردها :بطری هایی که باید قابل فشرده شدن و
انعطاف پذیر باشند ،کیسه های نان ،بسته بندی مواد
غذایی یخ زده ،روکــش لباس ها ،کیسه های خرید،
مبلمان ،کیسه جاروبرقی و فرش
موارد استفاده پس از بازیافت :تولید سطل زباله،
مخازن کمپوست ،قاب سازی و کفپوش
کاربردها :بطری های حاوی محلول های غلیظ ،ظرف
ماست ،بطری سس گوجه فرنگی ،در پالستیکی بطری
ها ،نی نوشیدنی و بطری شربت های دارویی
موارد استفاده پس از بازیافت :ساخت چراغ های
چشمک زن ،کابل های باتری ،باتری خودرو ،یخ شکن،
جارو دستی ،برس مو ،پالت و سطل زباله
بندی انواع گوشت ،بطری های حاوی قرص ها و کپسول
ها و کاور سی دی
موارد استفاده پس از بازیافت :تولید عایق حرارتی،
کلید پریز ،شانه تخم مرغ ،دریچه کولر ،خط کش ،بسته
بندی از جنس استایروفوم .بازیافت این نوع پالستیک به
سختی انجام می گیرد.
سیستم هورمونی بدن است.
کاربردها :بطری های آب  ١٠و  ٢٠لیتری ،ابزارهای
ضد گلوله ،عینک های آفتابی ،دی وی دی ها ،قطعات
رایانه ،عالیم ترافیکی ،نایلون
موارد استفاده پس از بازیافت :تولید صفحات و تخته
های پالستیکی و محصوالت سفارشی

کیسههاینایلونیخریدوظروفیکبارمصرف،همسمیوهمبازیافتشانسختاست اما
متاسفانهدرکشورمابیشتریناستفادهرادارد.
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چندواقعیتدربارهپالستیکها

1

اکثرپالستیکهایمورداستفادهدربستهبندیمواد
از فــراورده های نفتی و زغــال سنگ تهیه می شود،
بنابراینقابلبازگشتبهطبیعتنیست.بههمیندلیلطول
عمر پالستیک ها ۵٠٠سال و برای برخی دیگر ١٠٠٠سال
بیانشدهاست.
کلیهپالستیکهامیتوانند بازیافت شوند،بهشرطاین
کهماآنهارابهپایگاههایبازیافتتحویلدهیم!آمارها
نشانمیدهدکهتنها١٠درصدبطریهایپالستیکیتولید

2

شده بازیافت می شوند و ۹٠درصــد دیگر روی زمین یا در
اقیانوسهاباقیمیمانند.
مطالعاتنشاندادهاندکهبازیافتتنهایکعددبطری
پالستیکی -در مقایسه با تولید آن -به اندازه روشن
ماندنیکالمپ ۶٠واتبهمدت ۶ساعتباعثصرفهجویی
درمصرفانرژیمیشود.
سوزاندن پالستیک ها به ورود حجم قابل توجهی از
گازهایگلخانهایبهجوزمینمنجرمیشودودرنتیجه
خطرسوراخشدنالیهازنوگرمشدنزمینرادوچندانمیکند.
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