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تصاویر پربازدید فضای مجازی

قدردانیحیوانی،حبسزدایی باکتابخوانیومنتوهستم!




2.9 M views

نجات راننده به خاطر کیفیت
ویدئویی از نجات معجزهآسای راننده جوان از تصادف
شدید در فضای مجازی منتشر شد که واکنش های
زیــادی در پی داشــت .در این ویدئو راننده ای که
خودرواش بین دو کامیون له شده بود به شکل معجزه
آسایی نجات یافته و زنده مانده بود .بسیاری از کاربران
کیفیت خودرو را دلیل اصلی نجات راننده بیان کرده
بودند .کاربری نوشت« :به این که خــودرو له شده
کاری ندارم ولی شکل ساختاری خودرو طوری بوده که
در صورت له شدن هم جایی برای نجات راننده وجود
داشته ».کاربر دیگری نوشت« :وقتی توی کشور ما
رقابتی وجود نداره خودروساز فقط به فکر منافعش
هست و توجهی به مشتری نـــداره!» کاربر دیگری
هم نوشت« :نمی دونم چه اصــراری داریم بگیم که
خودروی ملی داریم ،در صورتی که داشتن خودرویی
که بیشترلوازمش توی چین ساخته میشه و ایمنی اش
هم اصال درست نیست باعث افتخار نیست!»

3.4 M views

قدردانی حیوانی!
ویدئوی دیگری که روز گذشته فضای مجازی را تحت
تاثیر خود قرار داد مربوط به فیلم بیرون کشیدن زنجیر
از دهان کوسه توسط زن غواص بود .در این ویدئو یک
زن که در حال غواصی است از دور متوجه کوسهای
می شود که از دهانش زنجیری آویزان است .زن غواص
با نزدیک شدن کوسه دست در دهان کوسه می کند و
زنجیر را از دهان کوسه بیرون می آورد .کوسه پس از
رها شدن از زنجیر شروع به حرکات نمایشی می کند و
دور می شود دقایقی از این ماجرا می گذرد که همان
کوسه به همراه کوسه هایی که آن ها هم زنجیر و قالب
در دهان داشتند اطراف این زن جمع شدند و این زن
قالب ها را از دهان کوسه ها خارج می کند .کاربران به
واکنش کوسه ها که بعد از مداوا با چرخیدن دور زن از
او تشکر کردند خیلی واکنش نشان دادند.
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رسم های عجیب یک قبیله!

2.4 M views
2.1 M views

حبس زدایی با کتاب خوانی
خبری از وضعیت تخفیف در حبس زندانیان افغانستان
در فضای مجازی منتشر شد که با بازتاب گسترده ای
همراه بود .در این خبر آمده بود که در افغانستان،
زندانیان با خواندن هر کتاب شش روز از حبس شان
کاسته می شود .این خبر خیلی زود باعث واکنش دبیر
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شد و در صفحه
اینستاگرامش نوشت« :در کشور ما قوه قضاییه و مجلس
دست به دست هم می دهند بدون کار کارشناسی کال
مجازات ها را کم کنند تا زندان ها خالی شود .نه به اصالح
و تربیت فکر می کنند ،نه به موج جرم ایجاد شده از کم
کردن بی منطق حبس ها!» کاربری نوشت« :خوندن کتاب
به صرف کم شدن حبس تاثیری توی آدم نمی ذاره».

کسب و کارهای عجیب یلدایی
با نزدیک شدن یلدا برخی از کارها رونق خاصی گرفته اند.
کارهایی که تا چند وقت پیش نامی از آن ها نبود به تازگی
در روزهــای منتهی به مناسبت هایی مثل شب یلدا،
هالووین و  ...حسابی سکه می شوند .یکی از این کارها
طراحی ناخن در مناسبت های مختلف است .در این میان
پست یکی از کاربران دربــاره این شغل خیلی زود در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد .این کاربر نوشته
بود« :ولی پول توی طراحی ناخن و مانیکور پدیکوره.
فامیلمون این کاره است می گفت از االن تا شب یلدا وقتم
پره و دیگه نوبت نمیدم چون همه میخوان طرح هندونه
بزنن! چــارروز بعدش باز میلیون ها خانم ایرانی طرح
بابانوئل میزنن ،بعد ولنتاینه قلب میزنن ،بعد عید میشه
سنجد و سماق میزنن .همین طو ر ادامه داره ».کاربران
هم به این اظهار نظر واکنش های مختلفی نشان دادند.
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نوستالژی

3.4 M views

2.8 M views

من تو هستم!

بازی با سالمت مردم

فیلم کوتاهی از میلس دپنسینس ( فرانسه) در فضای
مجازی منتشر شد که خیلی زود در لیست پر بازدیدها
قرار گرفت .در این فیلم دو دقیقه و بیست ثانیه ای
کارگردان سعی میکند تا چگونگی انتقال احساسات
میان انسانها را به تصویر بکشد که بسیار تاثیر گذار
است .در این فیلم به نوعی این بیت معروف تکرار
می شود که هر چه کنی به خود کنی  /گر همه نیک و
بد کنی .کاربران هم واکنش های زیادی به این فیلم
داشتند .کاربری نوشت« :این بالیی است که مردم
اجتماع عاصی ما هر روز ،هر ساعت و هر دقیقه دارند
سر همدیگه میارن .اگر آمار تولید این گوی های سیاه
رو در کشورهای مختلف بگیرند ،بی برو برگرد اولیم!»
کاربر دیگری نوشت« :این فیلم بر اساس سخن مشهور
موالنا که گفته «ایــن جهان کوهست و فعل ما ندا»
ساخته شده».

بهتازگی ویدئویی از یک انبار در فضای مجازی منتشر
شده است که مــواد غذایی تاریخ مصرف گذشته را
نگهداری و بین فست فودها و رستورانها توزیع میکرده
است .در بررسیهای گزارشگر صداوسیما به همراه
ماموران مشخص میشود در این انباری روغنهایی انبار
شده که حدود چهار تا پنج ماه از تاریخشان گذشته است.
اما این روغنها در دبههای دیگری خالی شده و سپس به
طور پنهانی توزیع میشد ه است .همین روغنها در مراکز
عرضه خوراکی استفاده میشده و بدین ترتیب سالمت
شهروندان را به خطر انداخته است .البته به دنبال این
گزارش ساندویچی و انبار مد نظر پلمب میشوند اما
معلومنیستچندانباردیگرهستندکهاینموادغیرقابل
استفاده را انبار میکنند و به رستورانها و ساندویچیها
میفروشند .کاربری نوشت« :نظارت باید جدیتر باشه.
واقعا کار خیلی ناجوانمردانه ای هست».

قدیما توی صف
می ایستادیم و با
این کاغذا ارزاق
میگرفتیم
از پنیر بگیر تا
گوشت .قدیم
یارانهمعیشتی
رو با این کوپنها
به مردم
می دادن!

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

!

دوچرخه هایی که منی چرخند

دوچرخههایاجارهاییکیازراههایکاهشآلودگیهواستکهدرایرانموفقنبوده،بقیهجهان
چه راهی رارفتهاند؟

ناصری-آلودگیهوامشکلینیستکهتنهاکشورمایاشهرتهرانبهآندچارباشد.شهرهایبزرگکشورهایاروپایینیزبااین
مشکل مواجه هستند و از سالها پیش به دنبال راهحلی برای آن بودهاند .یکی از راهحلهایی که برای این مشکل در کشورهای
اروپاییامتحانشدهودربعضیکشورهانتیجهبخشهمبوده،ترویج«فرهنگدوچرخهسواری»است.دوچرخهسوارینهتنها
به کاهش آلودگی هوا کمک میکند ،بلکه فواید جسمی و روحی بیشماری نیز برای شهروندان دارد ،اما به تازگی مدیرعامل
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از مشکالت مالی شرکت خصوصی اداره کننده دوچرخه های اشتراکی صحبت
کرده که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت« .یوسف حجت» بیان کرده که میانگین استفاده روزانه از هر دوچرخه یک
یا دو مرتبه بوده ،در حالی که برای به صرفه بودن طرح باید روزانه هفت تا هشت مرتبه از هر دوچرخه استفاده شود .او در بخشی
از صحبت هایش نیز از احتمال شکست این طرح سخن گفته است .در حالی که در پویش سهشنبههای بدون خودرو ،قرار است
بهجایاستفادهازخودرویشخصی،گزینههایمفیدتریمثلدوچرخهسواریوپیادهرویجایگزینشودبهدلیل تالشنکردن
مسئوالندرفرهنگسازیدرزمینههاییمثلدوچرخهسواریدرآیندهاینزدیکدیگرروزسهشنبهبیخودرونخواهیمداشت.
درادامهسعیکردهایمضمنمرورتاریخچهایستگاههایدوچرخهدرمشهدوتهرانومشکالتشانازتجربیاتشهرهایموفق
کشورهایدیگریکهتوانستهاندفرهنگدوچرخهسواریراترویجکنند،بنویسیم.

دوچرخه سواری در کالن شهرهای ایران
اوایلسال 1384بودکهموضوعدوچرخههایاشتراکیسرو
صدایزیادیبهپاکردهبودواولینایستگاههایآندرمشهد
راه انــدازی شد ،اما این طرح خیلی زود به شکست محکوم
شد یکی از دالیلی که مردم رغبت زیــادی برای استفاده از
دوچرخههایاینایستگاههانداشتندعالوهبرکیفیتپایین
این دوچرخه ها  ،شیوه دشوار اجاره این بود که شما باید از هر
ایستگاهی کهدوچرخهمیگرفتیوکارتشناساییمیدادی
آن را به همان ایستگاه برمی گرداندی که مشکالت زیادی را
به همراه داشت و شورای شهر این قرارداد مشکل دار را لغو
کرد ،اما به نظر می رسید این اتفاق در سیستم دوچرخه های
اشتراکی«بیدود» درتهران اصالحشد.دراینطرحدوچرخه
هادارایقفلهوشمندوجیپیاسهستندوشهروندانیکه
مایل به استفاده از آن ها باشند از طریق اپلیکیشن می توانند
قفلدوچرخهرابازکنندوهرکجاکهخواستندپایانسفربزنند
و آن را قفل کنند تا فرد دیگری از آن استفاده کند اما با توجه به
گفتههایمدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداری
بازهمازاینطرحاستقبالنشد.دربررسیهابهچندموردکه
دلیلناموفقیاینطرحبودهبرخوردیم.
.1نبودمسیرهایدوچرخهسواریاستاندارد:
یکی از مهم ترین دالیلی که باعث استقبال نکردن مردم
از دوچرخه اســت ایــن بــوده که مسیرهای دوچرخه ســواری
وجود ندارد یا اگر وجود دارد محلی برای عبور و مرور یا پارک
موتورسیکلتهاستوعمالمسیریبرایدوچرخهوجودندارد.
.2دردسترسنبودندوچرخه
این که برای رفتن یک مسیر ساعت ها به دنبال یک دوچرخه
بگردیقطعادرایندورانسرعتهابهصرفهنیستدرصورتی
کهاگردوچرخهبهاندازهدردسترسباشدمیتواندبهتسریعدر
اموروفرارازترافیککمککند.
.3هزینهداربودندوچرخهسواری
یادمان نرود نگاه به دوچرخه سواری در وهله اول باید فرهنگ
سازیشود.همانطوریکهدولتبهمترویارانهبنزینپرداخت
می کند باید برای توسعه دوچرخه سواری هم یارانه پرداخت
شود چون با دوچرخه سواری هم بنزین کمتری دود می شود،
هم هوای پاک تری خواهیم داشت و هم به سالمت فرد کمک
میکندکهتماماینهاهزینههاییراازدوشدولتکممیکند.
ضمناینکهبخشیازجامعه یعنیبانواننیزبهدالیلمختلفدر
شماراستفادهکنندگانازدوچرخهقرارنمیگیرند.

کالم آخر
دوچرخه سواری جدا از تاثیرش بر کاهش آلودگی هوا ،صرفه
جویی در مصرف بنزین وترویج ورزش همگانی میتواند نقش
موثری در روابــط اجتماعی ایفا کند .این فرهنگ میتواند
تاثیر زیــادی در کاستن بسیاری از تشریفات دست و پا گیر و

تجربهشهرهایبزرگدرکشورهایدیگر
آمستردام-هلندپاداشبرایرکابزدن
باالترین سرانه دوچرخه در دنیا به کشور هلند تعلق دارد ،با این
همه دولت هلند به دنبال آن است تا با اجرای طرح هایی جدید،
افرادبیشتریرابهدوچرخهسواریتشویقکند.دولتاینکشور
درقالبطرحملیکاهشگرههایترافیکی،شرکتهایمختلف
هلندی را تشویق می کند تا به کارمندانی که با دوچرخه به محل
کارخودمیروند،پاداشنقدیبپردازد.مبلغاینپاداش19سنت
در ازای هر کیلومتری است که کارمندان می پیمایند .اختصاص
بودجه برای خرید دوچرخه از دیگر طرح های دولت هلند برای
تشویقشهروندانهلندیاست.
کپنهاگ–دانمارکساختفضاهاییجذاب
کپنهاگ شهر دوچرخه دوست دیگری است که به واسطه ایجاد
شبکه ای وسیع از مسیرهای دوچرخه سواری ،شامل پل هایی
نوآورانه که بزرگراه های دوچرخه سواری را در طول شهر ایجاد
کرده اند ،شهروندان خود را به استفاده از دوچرخه تشویق کرده
و در این امر نیز پیروز بوده است زیرا هم اکنون تعداد دوچرخهها
در کپنهاگ پنج برابر تعداد خودروهای این شهر است .دانمارک
از ســـال 2005تا به امــروز بیش از میلیاردها کــرون ،حدود
155میلیون دالر ،روی بهبود زیرساخت های دوچرخه سواری
خود سرمایه گــذاری کــرده اســت .تا ســال 2017این سرمایه
گذاری به احداث 3/9کیلومتر مسیر جدید دوچرخه سواری،
600کیلومتر مسیر سبز و  5مسیر ویــژه دوچرخه ســواری در
کپنهاگ منجر و همچنین 3500پارکینگ ویــژه دوچرخه به
پارکینگهایاینشهرافزودهشدهاست.
میالن–ایتالیارکاببزنپولبگیر
میالن ،آلودهترین شهر اروپا از نظر آب و هواست .هوای این شهر
سال 2012آنقدربدشدکهطبقآماردولتایتالیا 84،هزارنفر
بهدلیلآلودگیهواجانخودراازدستدادند.مسئوالناینشهر
برایاینکهمردمراتشویقبهدوچرخهسواریکنندراهحلیراکه
برایاولینبارهمنیستدراروپاآزمایشمیشود،اجراییکردند.
آن ها به شهروندانی که مسیر خانه تا محل کارشان را با دوچرخه
طی کنند پول پرداخت کردند .مقامات ایتالیایی برای این کار
بودج ه 35میلیونیوروییرااختصاصدادند.
دیگرکشورهایجهانفراهمسازیزیرساختها
بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر کشورها هم برای حل مسئله
آلودگی هوا به فکر ترویج استفاده از دوچرخه افتادهاند .آنچه
اکنون با عنوان «فرهنگ دوچرخهسواری» شناخته میشود ،در
کشورهای دیگری مانند آلمان ،سوئد ،چین ،ژاپن و بنگالدش
نیز ترویج میشود .البته در اغلب جوامعی که دوچرخهسواری به
عنوان یک فرهنگ جا افتاده ،زیرساختهای مناسب این کار هم
فراهم است ،از جمله ایستگاههای بزرگ و متعدد در سراسر شهر
براینگهداریوعرضه«دوچرخههایاشتراکی»وخطوطمستقل
برایدوچرخهسواراندرخیابان.

رتبهبندیهایخودساختهاجتماعیباشد.وقتیاستاد،پزشک،
شهردارو...درکناردیگرشهروندانرکابمیزنند،شایدبتوان
گفت که زمینه بسیاری از تفاخرها و خودبزرگ بینیها سست
میشود.البتهاینامرنیازمندایجادبسترهایمناسبآناست
کهشایددرآیندهاینزدیکدربارهاشبرایتاننوشتیم.

