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تصاویر پربازدید فضای مجازی

مانوربررهایدرجورجیاوگوشتگوسالهیکمیلیونی!


رعایت حق الناس



یکیبعداز
بردا
ای
شتندمپ ی
ها
ییکنفر
برای
وضوگرفتن
نامه
ع
ذر
خواهی
نو
شت
ه
م
دیران
و
م
سئ
و
الن
چن
دتانامهباید
بنویسن؟!

2.9 M views

باج گیری فدراسیونی

2.4 M views

صحبت های ملی پوش کبدی درباره فدراسیون کبدی
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت« .معراج شیخ»
ملیپوش کبدی تیم ملی که در سوپر لیگ هند بازی
میکند ،گفته« :فدراسیون از من و چند بازیکن دیگر
که به لیگ هند آمدیم چک و سفته گرفته که باید ۱۲
درصد قراردادمان را به آنها بدهیم .در هیچ رشتهای
اینطور نیست که لژیونر مقداری از قــراردادش را به
فدراسیون بدهد ».کاربران به این کار فدراسیون
واکنش نشان دادند .بعضی از کاربران معتقد بودند که
برخی از فدراسیون ها دارن قوانینی رو باب می کنن که به
نفع فدراسیون هاست و نه ورزشکاران و البته برخی هم
بر این باورند که ورزشکاری که لژیونر می شود باید مبلغی
از قراردادش را به خاطر هزینه هایی که برای رشد او شده
به فدراسیون پرداخت کند.

خبر کشته شدن در مانور آن قدر طنز است که سال ها
با آن جوک ساخته ایم و خندیده ایم و هیچ وقت باور
نکرده ایم .اما وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که در جریان
تمرین نظامی ارتش در پایگاه «فورت استوارت-هانتر»
واقع در ایالت جورجیا  ،دستکم سه نظامی این کشور
کشته و سه نفر دیگر هم زخمی شدهاند .کاربران فضای
مجازیهمباانتشاربخشیازسریالبررهکهبهطنزدریک
مانور کشته شده بودند به این خبر واکنش نشان دادند.
کاربری به طنز نوشت« :فکر کنم تمرین نظامی لو رفته
بوده!» کاربر دیگری نوشت« :اینا فقط توی فیلماشون
ابرقهرمانن ».کاربری هم نوشت« :باز جای شکرش باقیه
اسیر نداشتن!»





مانور برره ای در جورجیا
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«ساحل ناز» فروشی!

2.1 M views
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3.1 M views

گوشت گوساله یک میلیونی!
« گوشتهای الکچری و ماساژ دیده!» این که قیمت گوشت
به یک باره با جهشی همراه شد و خیلی ها توان خرید آن را
ندارندجدایازموضوعیاستکهدراینمطلبقراراست
بخوانید .هرچند وقت یک بار پیج های مختلف اینترنتی
جوالنگاهی برای فروش گوشت های الکچری و گران قیمت
می شود که همین مسئله به واکنش های مختلف نیز منجر
شده است .گوشت الکچری یا همان گوشت ویل(گوشتی
که گوساله آن تنها منبع تغذیهاش شیر است و دام آن
با گرفتن ماساژ عضالنی ،گوشتی با بافت لطیف خواهد
داشت)دربرخیمغازههایشمالشهرکیلویییکمیلیون
تومان عرضه می شود .کاربری نوشت« :این گوشت ویل
قیمتش این قدری باالست که با خریدش میفتی توی چاه
ویل!» کاربر دیگری نوشت« :حاال از کجا معلوم این گوشت
همه این شرایط رو داشته!»

جت «یاسین» طولی برابر  12متر دارد و دهانه بال  10متر
و ارتفاع آن  4متر است .همچنین مساحت بال این سازه 24
متر مربع و وزن آن بدون سوخت ،سرنشینان و بار5500 ،
کیلوگرم اعالم شده است .از نظر مشخصات پــرواز ،ارتفاع
پروازی آن 12کیلومتر ،طول باند مورد نیاز برای بلند شدن و
فرود 700متر،بردیکسره 1500کیلومترومداومتپروازی
آننیز 90دقیقهذکرشدهاست.گفتهمیشودسرعتحداقل
«یاسین»  200کیلومتر بر ساعت و سرعت نهایی آن حدود
 1080کیلومتر بر ساعت است .در هواپیمای جت آموزشی
مرحلهپیشرفتهیاسینازنمونهبدونپسسوزموتورتوربوجت
ایرانی اوج استفاده شده است .این موتور در نمونه با پسسوز
در هواپیماهای جنگنده کوثر 1-به کار رفته است .استفاده
از موتور ساخت داخل سبب میشود تا تولید این هواپیما
وابستگی به خارج نداشته باشد .موتور اوج در حالت خشک
(بــدون پسسوز)  3500پوند رانــش ایجاد میکند که در
مجموعدوموتورازایننوعرانش 7000پوندیرابراییاسین
فراهممیکنند.

عقاب در مقابل دست انسان!

وه جدید جلو
گیری از تقلب

سرنوشت کفشهای ایرانی
ویدئویی از یک برنامه تلویزیونی در فضای مجازی منتشر
شده که در آن به سرنوشت کارخانههای تولید کفش
ایرانی اشاره میشود .شرکتهای بزرگی مانند «کفش
مل ّی»« ،کفش بلّ » و «کفش ایران» .در این برنامه گفته
میشود که «کفش ملی» در گذشته نه تنها نیاز داخل را
تامین می کرده که به اروپا هم صادرات داشته است .این
تولیدکنندگاندرحالیدرچنددههاخیردچارافولشدهیا
از بین رفتهاند که از بسیاری برندهای معروف امروز جهان
باسابقهتر بودهاند .البته این برنامه واکنشهای منفی
هم داشته است .کاربری نوشت« :مالک کفش ملی پس
از انقالب و مصادره اموالش ،ابتدا کارخانه کفش و چرم
سازی را در بوستون و سپس در قاهره تاسیس کرد».
کاربر دیگری نوشت« :واگذاری های بدون کارشناسی که
البتههنوزهماتفاقمیفتهباعثمیشهکهیکصنعتکامال
از بین بره ،هپکو هم از همین نمونه هاست».

مشخصاتجتآموزشییاسین

مقایسه یاسین ایرانی با چند جت آموزشی



3.4 M views

صالحی-صبح 25مهرماهبودکه«یاسین»بهعنواناولینجتآموزشیرزمیساختایرانبهپروازدرآمدوبهطوررسمیازآندر
آسمانرونماییشد.ازاینجتپیشرفتهقراراستبرایآموزشخلبانانکشورمان استفادهشود.آموزشخلبانیجنگندههای
جت به عنوان یکی از حساسترین مشاغل نظامی در مراحل متعددی با برنامه آموزشی هدفمندی به انجام میرسد .اما با توجه
به تحریمهای سنگین نظامی کشور در 30سال گذشته امکان خرید هواپیما وجود نداشته است و متخصصان داخلی اقدام به
طراحیوساختهواپیمایموردنیازکردهاند.تالشهاییکهامروزدرهیبتاینجتباشکوهوپیشرفتهمتبلورشدهاست.

از هواپیماهای آموزشی ملخی «پرستو» و «( »S-68برای
مراحلابتدایی)وهواپیمای«سیمرغ»(نمونهآموزشیپیشرفته
شبرایتأمیننیاز
فراصوت)میتوانبهعنوانمثالهاییازتال 
در داخل بین اواخر دهه  60تا اواسط دهه  80نام برد.برای
مرحله آموزشی پیشرفته با سرعتهای فروصوت نیز تالش
«درنا»و
هاییتوسطنیرویهواییارتشدرقالبهواپیماهای ُ
«تذرو 1-و»2ازاواخردهه 60تامیانهدهه 80صورتگرفتو
باوجودساختوآزمایشهایپروازیمختلفدرحدچندنمونه
باقیماندهوبهتولیدانبوهنرسید.نیازبههواپیمایجتآموزشی
سبکفروصوتآنقدرجدیبودکهنیرویهواییارتشاینبار
با تعریف یک همکاری مشترک با پژوهشکده سازمان صنایع
هوایی،طرحیکجتآموزشیپیشرفتهرادنبالکند.اینپروژه
که ظاهر ًا در سال  88آغاز شده به نام «کوثر »88معرفی شد.
برای اولین بار تصویری از نمونه پروازی مقیاس کوچک کوثر
درشهریور93مشاهدهشد.سپسدرفروردین 96اولیننمونه
هواپیمای کوثر 88در مراسمی رونمایی و از کارگاه ساخت
خارجشدوسرانجامچندروزپیشبانام«یاسین»بهپروازدرآمد.

هِ د نزنید!
نتایج یک تحقیق دربــاره احتمال مرگ فوتبالیستهای
حرفهای بازنشسته خیلی زود از پربازدیدهای فضای
مجازی شد .در این تحقیق آمده است که احتمال مرگ
فوتبالیستهای حرفهای بازنشسته به دلیل ابتال به
بیماری زوال عقل  3/5برابر بیشتر از دیگر افراد همسن
خودشان است .در این تحقیق  ۷۶۷۶فوتبالیست سابق
اسکاتلندی در میان ۲۳۰۰۰نفر بررسی شدهاند .کاربران
به این تحقیق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این
هدهایی که اونا می زنن باید یه عوارضی هم داشته باشه».
کاربر دیگری به طنز نوشت« :زوال عقل رو توی برخی از
همین بازیکن های فعلی هم میشه دید نیاز به بازنشسته
شدنشون نیست ».کاربری هم نوشت« :این همه از پول
قراردادهاشون می گین خوبه که اینا رو هم بگین».

آشناییبیشتربامشخصاتجتآموزشییاسینومقایسهآنباچندجتآموزشیدیگر

تاریخچهساختجتدرایران

و بهداشت

زمزمه های واگذاری جزایر ناز در جزیره قشم که سال ها
به عنوان منطقه ای بکر و منحصر به فرد مورد استقبال
گردشگران و ساکنان محلی قرار می گرفت به بخش
خصوصی ،این روزها موجب نگرانی مردم قشم شده
است .تصاویری از زنجیره انسانی در اعتراض به این
حرکت در فضای مجازی دست به دست شد که بازتاب
گسترده ای داشت .معاون سازمان منطقه آزاد قشم ،در
این باره گفته است که واگذاری مدیریت این ساحل به
بخش خصوصی با هدف افزایش خدمات به گردشگران
از جمله ایجاد جاده دسترسی ویژه و احداث مکانهای
اقامتی انجام شده است .هرچند به گفته داوود اسالمی،
دهیار روستای ریگو ،دسترسی مردم به نقاط ساحلی
زیادی در قشم قطع شده است .کاربری نوشت« :جزایر
ناز قشم ثبت ملی شدن چطوری می خوان یک اثر ملی رو
واگذار کنن!؟» کاربر دیگری نوشت« :مسئوالن استان
هرمزگان بهتره به جای این کارها با دریا خواری مبارزه
کنن ».کاربری هم نوشت« :با این طرح فقط استفاده از
ساحل پولی میشه!»

یاسین ایراین در اوج

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

یاسین

L-15

یاک 130

میگ AT

کشور سازنده

ایران

روسیه

چین

روسیه

طول

12m

11.49m

12.27m

12.01m

ارتفاع

4m

4.76m

4.81m

4.42m

وزن بدون بار

5.5تن

4.6تن

4.5تن

4.6تن

حداکثر وزن

-

10.29تن

9.5تن

7.8تن

قدرت رانش موتور

7000پوند

5500پوند

9200پوند

3220پوند

حداکثر سرعت

1010km/h

1050km/h

1700km/h

1000km/h

حداکثر ارتفاع پرواز

12km

12.5km

12.5km

11km

نقاشی اتاق آقای نماینده!

برگرفته از صفحه اینستاگرام ابوالفضل جلیلی نویسنده وکارگردان

پسر عمه م بهم زنگ زد گفت یه کار بهم خورده میای کمک ؟
گفتم آره کجا ؟
یه منطقه ویالیی باحال.
چی هست ؟
نقاشی ساختمون ،یعنی کل اش یه اتاق پذیرایی خیلی بزرگه
ولی طرف چون می خواد یه رنگ خیییییلی خاص بزنه گفتم
تو بیای که تو کار نقاشی هستی.باشه میام.
_ من پونزده ساله مبتدی نقاش رنگ روغن.
پسرعمه م هجده ساله ،در جست وجوی کار .تا به امروزم هیچ
کدوممون نقاشی ساختمون انجام نداده بودیم.
حاالهر دوتایی داخل یه مغازه رنگ فروشی بزرگ و قدیمی
در برابر فروشنده مسن و کارکشته.
_شما به سن تون نمی خوره که کاربلد باشید !؟
حاج آقا من تو نقاشی رنگ روغن سال قبل تو دانش آموزای
کشور اول شدم ایشونم از هشت سالگی تو کار رنگ کاری اند.
_حواستونو جمع کنین این کار باید خیلی درجه یک دربیاد،
ویالی نماینده شهره ،نماینده مجلس .چندتا نقاشم اومدن
قیمت دادن من قبول نکردم.
اکی شما چقدر می خواین ؟
گفتم حاج آقا اجازه بدین ما رنگ کنیم اگه مورد پسندتون شد
هرقدر خواستین بدین....
_دوتا سطل بزرگ خریدیم یه نردبون دوطرفه دست دو ،یه
قلم مو.چن تاهم قوطی رنگ سرمه ای و زرد کروم ،سفیدم
برای سقف.
دیوارها رو از باال شروع کردیم به نوبت .رسیدیم به وسط
رنگ تموم شد دوباره ساختیم رسیدیم به یه متری کف رنگ

تموم شد ،سه باره ساختیم .آماده
شدیم برای سقف که نماینده شهر
وارد شد .الغرمردنی با یه شلوار گشاد
دمپا پاکتی یه پیرهن یقه انگلیسی آستین کوتاه یه کاله
شاپوی توری و یه عینک پنسی رو دماغ گنده ش .پرسید
اوستا تون کو ؟
خودمونیمدیوارا چرا سه رنگ شده!؟
تازه فهمیدم که ما باید رنگو یه باره ترکیب می کردیم.فوراگفتم قربان خشک بشه یه دست میشه.
چرا سقفو اول رنگ نکردین !؟
فهمید که رودست خورده .داد زد من پدرتونو درمیارم شما
که این کاره نبودین غلط ...که سطل بزرگ رنگ سفید و
برداشتمو پریدم رو نردبون .نماینده پایین داد می زد ،من باال
قلم مو .که پاش خورد به نردبونو من باسطل رنگ افتادم کف
اتاق.نماینده شهرو انگار کردی توسطل ماست.
پسرعمه ام داد می زد سرش که داد نزن رنگ میره تو دهنت.
من وسط اتاق از خنده مرده بودم .یه حوض وسط حیاط بود
پسرعمه ام نماینده رو بغل کرد گذاشت وسط حوض.
نماینده می رفت زیر آب پسرعمه م به من می گفت! ....
نماینده میومد باال بهش می گفت قربان هنوز پاک نشدید.
آب حوض شده بود عین دوغ ،شاپو مثل قایق بچه ها رو
آب شناور ،من وسط اتاق ریسه .نماینده عینک به دست با
چشمان بسته هی از زیر آب میومد باال پسرعمه دست رو
سرکچل نماینده فشارش می داد زیر آب.
هیچ وقت از بابام کتک به این لذت بخشی نخورده بودم.

