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تصاویر پربازدید فضای مجازی

ترجیحکودکانه یوتیوببهفضانوردی وحضور اسکیموهادرگیالن!


توهمین
روزهایی که
نزدیک عیده
تعدادی از
جوونای مشهدی
با سطلهای
رنگ به سراغ
یکی از مناطق
حاشیهای شهر
رفتن تا دنیای
ساکنان این
منطقه رو رنگی
کنن



2.1 M views

با چینیها  ،انسانی رفتار کنیم
«نباید احترام به آدمها رو از یاد ببریم ».از وقتی بیماری
کرونا از کشور چین به سراسر جهان شیوع پیدا کرده ،این
پسزمینه ذهنی ایجاد شده که هر جا فردی چینی میبینند
باید از او فرار یا به او بیاحترامی کنند .همین رفتار از
آغاز شیوع تا امروز باعث دلخوری چینیهای زیادی شده
که به شبکههای اجتماعی هم راه یافته است .در فیلمی
که بهتازگی توسط یک گردشگر هنگکنگی منتشر شده،
او میگوید همین دیروز به تهران رسیده اما از بدو ورود
بعضی ایرانیها به دلیل شباهت او به چینیها از او دوری
میکنند و هر جا او را میبینند با دست نشانش میدهند و
به او کرونا میگویند .کاربری نوشت « :بهتره مردم به جای
بیاحترامی به دیگران نکات بهداشتی مثل ماسک زدن و
شست وشوی دستها را با جدیت رعایت کنند».



2.9 M views

اسکیموهای گیمر در گیالن!
«نمونه بارز تبدیل تهدید به فرصته!» در این چند روز،
بــارش برف در شمال کشور مشکالت زیــادی را برای
گیالنیها به وجود آورده بود اما در همین شرایط ویدئوهای
جالبی هم از این منطقه کشورمان منتشر شده است.
در یکی از این ویدئوها که از چند جوان در گیالن منتشر
شده ،آنها در شرایط سخت سرما و برف هم دست از بازی
رایانهای برنمیدارند .این چند جوان که اهل خشکبیجار
هستند«،ایگلو»یاخان هبرفیمثلخانهاسکیموها درست
کردهاند و فارغ از هیاهوی بیرون با رایانهای که آنجا
گذاشتهاند ،مشغول بازی هستند .کاربری نوشت« :واقعا
گیمر واقعی به اینا میگن که بازی کردن واسهشون سرما
و گرما نمیشناسه و بازیشون رو ترک نمیکنن» .کاربر
دیگری هم نوشت« :اونجا که شاعر میگه به سودای تو
مشغولم ز غوغای جهان فارغ ،همین جاست».

رنگی کردن دنیای دیگران

محرومیتسنگینمنچسترسیتیضربه ایکاریبهاینتیمبود،
ماجراچیستوسابقهاینحکمهایجنجالیچگونهاست؟

رویای الموت

تویالموت
قزوینیه
دریاچهبهنام
دریاچه ُاوان
وجوددارهکه
دیدنعکساش
آدمروبهرویا
میبره،دیدن
ازنزدیکش
کهدیگهنگم
براتون



زحمتساززحمتکشان!

3.1 M views
2.4 M views

باالخره متولی کم فروشی بنزین کیه؟
«باالخره متولی رسیدگی به وضعیت بنزین کیه؟» بهتازگی
چند ویدئو در فضای مجازی منتشر شده که در آن تعدادی
از شهروندان اعالم کرده اند در محدوده آزادراه تهران-
قم ،بنزینهایی عرضه می شود که در آن آب قاطی دارد .در
همینخصوص،رئیسسازماناستاندارددرگفتوگوییبا
خبرنگار صدا و سیما اظهار کرده« :ما به طور منظم نازلهای
پمپبنزینرابررسیمیکنیمونظارتکافیداریمکهکسی
کمفروشی نکند ولی مسئول رسیدگی به وجود آب در
بنزین وزارت نفت است» .همین اظهارنظر باعث شده برای
کاربراناینسوالپیشبیایدکهباالخرهمتولیاینموضوع
کیست و چرا این قدر همه از آن اظهار بیاطالعی میکنند.
کاربری نوشت« :کاش مسئوالن شفاف توضیح بدن دقیقا
متولی موضوع کیه؟ این که هر کدوم پاس کاری کنن و بگن
در حیطه اختیار ما نیست که مشکلی از مردم حل نمیشه».

چالش جدید احمقانه!
چالشها را باید پدیده عصر اینترنت و فناوری قلمداد
کرد اما آیا عقالنی است هر چه را که در فضای مجازی مطرح
میشود ،آنقدر جدی دنبال کنیم!؟ به تازگی چالشی در
مدارس دنیا در حال اجراست که ممکن است بسیار
خطرناک باشد .در این چالش که به مدارس ایران هم
رسیده است ،سه نفر کنار هم می ایستند و نفر وسط
به هوا می پرد و دو نفر کنار زیر لنگ اولی می زنند تا به
زمین بخورد! با انتشار ویدئوهای این چالش ،کاربران
به آن واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :ما با شادی
مخالف نیستیم ولی این دیگه شادی نیست ،نوعی آسیب
زدن به همدیگه است که بدون هیچ فکر و اندیشهای در
حال رشد کردنه ».کاربر دیگری نوشت« :من توی بعضی
از پیج ها خوندم که این چالش متاسفانه چندتا کشته
هم داشته!»

احتماالاز
اینکاندیدا
بپرسنچرا
تبلیغاتترو
روی
صندوق
صدقات
چسبوندی؟
میگه:
چونحامی
مستضعفانم!
انم آرزوست
ماچی چن




2.8 M views

تاثیر سلبریتی ها بر کودکان
فضانوردشدن ،زمانی ایــدهآل کودکان در کشورهای
غربی بود؛ اما آنها اکنون در عصر اینترنت و شبکههای
اجتماعی،یوتیوبرشدنرابهرفتنبهفضاترجیحمیدهند.
به تازگی پرسشنامهای که کمپانی لِگو از کودکان آمریکایی
تهیه کرده ،در شبکه های اجتماعی بازنشر شده که بازتاب
وسیعیدرجهانداشتهاست.درایننظرسنجی،ازکودکان
 ۸تا ۱۲سالهدربار هفهرستیازمشاغلوحرفههاییسؤال
شد که وقتی بزرگ شدند ،میخواهند در آن مشغول کار
شوند .این مشاغل فضانورد ،موسیقیدان ،ورزشکار
حرفهای ،معلم و یوتیوبر را شامل میشد که کودکان
باید یکی را انتخاب میکردند .نتایج این نظرسنجی نشان
میدهد حدود سه کودک از هر  ۱۰کودک آمریکایی و
بریتانیایی میخواهند به یوتیوبر یا ویدئوبالگر تبدیل
شوند و با بهاشتراکگذاشتن ویدئو در اینترنت به شهرت
و ثروت دست یابند .در ردههای بعدی این نظرسنجی،
مشاغلی مانند معلمی و ورزشکار حرفهای یا موسیقیدانی
قرار دارند.

2.8 M views

بی قانونی نامزد قانون گذاری!
یکی از دردسرهای ایام انتخابات که در دوره های مختلف
شاهد آن هستیم ،چسباندن پوسترهای تبلیغاتی برخی
کاندیداها روی عالیم راهنمایی و رانندگی است که
متاسفانه در این دوره هم در حال تکرار است و تصاویر و
ویدئوهایی هم از این تخلف در شبکه های اجتماعی دیده
می شود .جدای از جرم بودن چسباندن پوستر روی عالیم
راهنمایی و رانندگی و به خطر انداختن جان راننده ها،
این کار زحمت زیادی را هم به دوش پاکبان های زحمت
کش خواهد انداخت و مجبورند این پوسترها را از روی
عالیم پاک کنند .کاربری نوشت« :اگر کسی در این مسیر
و شرایط جوی بد منحرف شود ،چه کسی جوابگو خواهد
بود!؟» بسیاری از کاربران هم معتقد بودند چطور نماینده
ای که خود قانون را رعایت نمی کند می خواهد به دنبال
قانون گذاری باشد؟

یعنیبعضیاز
اینکاندیداها
برایرسیدن
بهصندلی
مجلس
حاضرن
باشأنیت
خودشونهم
بازیکنن،
شایدیهعده
بهشونرای
دادن!

پشهها در زمستان کجا غیبشان میزند؟
هر کسی به یکی از فصلهای سال عالقه
دارد و هر کــدام مــان ،دالیــل خودمان
را بــرای این عالقه داریــم .با این حال
سرسختترین طرفدارها هم میتوانند
اذعــان کنند که هر فصلی خوبیها و
بدیهایی دارد .مث ً
ال در تابستان دیگر
نیازی نیست هر روز نگران سرمای هوا و
بیمارشدنباشیم،امادرعینحالوقتیسروکلهپشههای
مزاحمپیدامیشودوخارشبیامانجاینیششانآرامش
را از ما میگیرد ،حتی عشاق تابستان هم برای تمام شدن
این فصل و فرا رسیدن پاییز و زمستان لحظه شماری
میکنند .حاال این سؤال پیش میآید پشهها که در ماههای
گرم سال همه جا حی و حاضر هستند ،در زمستانها چرا
هیچاثریازآنهانیستواص ً
الکجامیروند.برایدانستن
جواب این سؤال با ادام ه مطلب همراه باشید.

جواب واضح است :سرمای هوا
چرا همه چیز در زمستان تقریب ًا کمتر میشود؟ جواب
سرمای زیاد هواست .پشهها هم از این قاعده مستثنا
نیستند .پشهها حشراتی خونسرد هستند ،یعنی از هوای
سرد خوششان نمیآید و دمای  26.5درج ه سانتی گراد و
بیشتر را ترجیح میدهند .با افت دمای هوا ،آنها توانایی
پرواز را از دست میدهند و سست میشوند.

هوکچپدر
مستطیلسزب!

کجامیروند؟
پشهها برخالف پرندهها در زمستان به صورت دسته جمعی
به سمت جنوب پرواز نمیکنند .آنها اص ً
ال توانایی پرواز تا
مسافتهایدورراندارند.امااگربخواهیمبهاینسؤالپاسخ
دهیم اول باید بدانید که جواب آن بر حسب جنسیت پشهها
متفاوت است .اول از پشههای نر شروع میکنیم .جواب این
است که آنها تلف میشوند اما سرمای هوا نقش خاصی در
اینموضوعندارد.پشههاینردرمقایسهباپشههایمادهعمر
بسیار کوتاهتری دارند و در هر صورت در پاییز ،بعد از جفت
گیریمیمیرند.پشههایماده،امامیتواننددرزمستانزنده
بمانند .چطور این کار را میکنند؟ جواب این است که آنها
به خواب زمستانی میروند .پشههای ماده به نوعی از خواب
زمستانی فرو میروند که به آن میانآسایی گفته میشود.
در پاییز پشههای مــاده درون حفره کندههای درختان یا
شکافهای درون زمین پنهان میشوند و وارد این حالت
میشوند.وقتیهواسردباشدیاآبیوجودنداشتهباشد،آنها
میتوانندتاششماهبهخوابزمستانیفروروند.باگرمشدن
دوباره هوا در میانه بهار ،پشههای ماده از خواب زمستانی
بیدار میشوند و حاال وقت جمع آوری خون فرامیرسد .در
این مرحله آنها برای تخم گذاری آماده میشوند و به خون
بیشترینیازدارندتابهرشدتخمهایشانکمکشود.خونیکه
پشههایمادهازآنتغذیهمیکنندپروتئینیرافراهممیکند
که تخمهای آنها برای رشد خود به آن نیاز دارند؛ و این دقیق ًا

دیدن این
عکس چه
حس خوبی
میده به آدم.
اصال بوسه
مادرها به
بچه هاشون
رو نمیشه
با کلمه ها
توصیف کرد

پسرشجاعانتخابات!

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

مصادفبازمانیاستکهانسانهامدتزیادیرابالباسهای
آستینکوتاهسپریمیکنند.بله،همانطورکهمتوجهشدید
درواقعفقطپشههایمادههستندکهشمارانیشمیزنند.

چهدماییبرایآنهابیشازحدسرداست
حقیقتآناستهواییکهازنظرماانسانها«سرد»محسوب
میشود لزوم ًا باعث انقراض پشهها نمیشود .اگرچه این
پشهها در هــوای ح ــدود ًا  26.5درج ـه سانتی گــراد رشد
میکنند اما بیشتر پشهها میتوانند زمانی که دمای هوا به
حدود ۱۰درج ه سانتی گراد رسید خواب زمستانی را شروع
کنند .هر دمایی کمتر از  ۱۰درج ه سانتی گراد برای بیشتر
پشهها دیگر بیش از حد سرد محسوب میشود و در این وقت
است که پشههای ماده جست و جو برای پیدا کردن جایی
برای خواب زمستانی را شروع میکنند.البته درباره بعضی
گونههای پشه نیازی به این حد از سرما نیست .در حقیقت
در برخی گونههای این حشره ،پشههای بالغ (هم نر و هم
ماده) در پاییز تلف میشوند بنابراین در فصل سرما به خواب
زمستانی نمیروند .این شامل گونههایی از پشه میشود
که در اقلیمهای گرمسیریتر زندگی میکنند ،مثل گونه
آئدس آئجیپتی ( )Aedes Aegyptiکه همان ناقل ویروس
زیکاست .وقتی پشههای این گونه شروع به مردن میکنند،
هوا میتواند  15.5درج ه سانتی گراد باشد .پشههای ماده
این گونه اغلب کمی بعد از تخم گذاری تلف میشوند .در این
گون هپشه،اینتخمهایتازهگذاشتهشدههستندکهبهخواب
زمستانیمیروند.
منبع:روزیاتو


صالحی-تصمیمیکهیوفابرایمحرومیتمنچسترسیتیازدوفصلحضوردرلیگ
قهرماناناروپاگرفت،یکشوکبزرگخبریرادرفوتبالجهانرقمزدالبتهاصل
حکمایناستکهسیتیازحضوردرهمهرقابتهایاروپاییبهمدتدوسالمحروم
شده است اما با توجه به این که این تیم به احتمال زیاد ،سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را
کسبمیکرد،میشودگفتیوفابایکهوکچپسنگینعمالاینتیمرابهگوشه دنیایمهیج مستطیلسبز پرتابکرده
استوآنهاازحضوردرمعتبرترینرقابتقارهایفوتبالمحرومشدهاند.اینخبربازتابزیادیدررسانههایمختلفجهان
داشت و گمانه های زیادی را درباره آینده این تیم مطرح کرد .در ادامه مطلب در کنار تعریف ماجرای دلیل این محرومیت به
گمانههایمطرحشدهنگاهیانداختهوچندمحرومیتسنگیندنیایفوتبالرابررسیکردهایم.

این محرومیت از کجا آمد؟

اتهام وارد شده به سیتی مربوط میشود به اسپانسرینگ این
باشگاه یعنی هواپیمایی اتحاد ،شرکتی که متعلق به مالکان
باشگاه منچسترسیتی است .نام این شرکت هواپیمایی
روی پیراهن سیتی نقش بسته و همچنین ورزشــگــاه و
آکادمی این باشگاه هم به نام اتحاد است .در فصل -2016
 ۲۰۱۵درآمد باشگاه از اسپانسرشیپ به  ۷۵میلیون یورو
رسید در حالی که گفته میشد رقم واقعی حمایت مالی
اسپانسر  ۱۰میلیون یورو بوده و بقیه پول از راهی غیر از
تبلیغات به باشگاه تزریق شده است.
در سال  2018نشریه اشپیگل ،اسناد و مدارکی مبنی بر
استفاده غیرقانونی باشگاه منچسترسیتی از منابع خارج
از باشگاه منتشر کرد و حاال یوفا تصمیم به صدور حکمی
مبنی بر محرومیت دو ساله این باشگاه از شرکت در لیگ
قهرمانان و  30میلیون یورو جریمه نقدی گرفته است .این
اسناد و مدارک نشان می دهد مالک سیتی ،شیخ منصور
بن زاید آل نهیان از خانواده حاکم ابوظبی ،از بودجه هایی
خارج از باشگاه برای تیمش استفاده می کند.
سیتی در آن مقطع قاطعانه این شایعات را رد و اخبار نشریه
اشپیگل را محکوم کرده بود .منبع روزنامه اشپیگل ،فردی
بود که مشخص شده اکنون در پرتغال به  147جرم کیفری
از جمله هک کردن وسایر جرایم سایبری متهم شده است
که البته خودش آن ها را انکار می کند.

قوانین فیرپلی مالی یوفا چیست؟
قوانین فیرپلی مالی به اختصار ( )FFPدر یوفا مربوط به
ارتقای سالمت فوتبال در باشگاههای اروپایی میشود .این
قانون در سال  ۲۰۱۰برای این که اجازه ندهد باشگاهها
بیشتر از درآمدشان هزینه کنند ،وضع و از سال ۲۰۱۱
اجرایی شد .طبق توضیحات یوفا ،باشگاهها مجازند تنها
پنج میلیون یورو بیشتر از آن چه درآمدشان بوده هزینه
کنند .البته یوفا در نظر دارد این مبلغ را در آینده نیز کاهش
دهد .اسپانسرینگ هم یکی دیگر از قوانین فیرپلی مالی
است .قوانین یوفا توضیح میدهد« :اگر صاحب باشگاه از
طریق یک قرارداد اسپانسرینگ با یک شرکت که خودش

با آن در ارتباط است ،پول را به باشگاه تزریق کند( ،اگر
اسپانسر بیش از  ۳۰درصــد سهام باشگاه را در اختیار
داشته باشد) ،آن وقت مراجع ذ یصــاح یوفا در صورت
لزوم ،این قرارداد را بررسی و سود حاصل از اسپانسرینگ
را بهطور منصفانه وارد قانون برابری میکنند .این کار برای
جلوگیری از سوءاستفاده از قانون اسپانسرینگ مورد توجه
قرار گرفته است.

آینده سرمربی و بازیکنان تیم

پپ گواردیوال سرمربی اسپانیایی سیتی ،در هفتههای اخیر
بارها و بارها مجبور شده به سواالتی درخصوص آیندهاش در
این باشگاه پاسخ دهد و خبرنگاران همواره میخواهند از زیر
زبانش بکشند که تا پایان مهلت قراردادش در سال  ۲۰۲۱در
جمع آبیهای منچستر میماند یا نه؟ گواردیوال مرتب گفته
که به مسئوالن باشگاه اعتماد کامل دارد و معتقد است یوفا در
این تصمیم اشتباه کرده است اما به سختی میتوان مدعی شد
که بعد از دو قهرمانی پیاپی در لیگ برتر فوتبال انگلیس ،آن
هم با نمایشهای درخشان و امتیازهای باال و همچنین کسب
اولین سهگانه در رقابتهای مردان فوتبال انگلیس (قهرمانی
پارسال در لیگ برتر ،جام حذفی و جام اتحادیه) ،گواردیوال
بتواند با همان انگیزه قبلی به کــارش ادامــه دهــد.دربــاره
فوتبالیست های این تیم ،ما همین حاال هم میدانیم که داوید
سیلوا ،هافبک باسابقه در پایان فصل سیتی را ترک میکند
ولی مشکل اصلی دربــاره بازیکنانی است که قراردادشان
قبل از پایان محرومیت سیتی تمام میشود .به نظر می رسد
اگر گواردیوال باشگاه را ترک کند ،احتمال این که شماری از
ستارهها ،سیتی را ترک کنند زیاد است و این میتواند هزینه
زیادی برای بازسازی تیم به باشگاه تحمیل کند.

محرومیت های سنگین دیگر یوفا برای تیم های فوتبال
ایناولینبارینیستکهیوفاچنینمحرومیتسنگینیرابرایتیمیاروپاییدرنظرگرفتهاست وپیشازاینهمبرخی
باشگاههابامحرومیتهایسنگینمواجهشدهاندکهدرادامهتعدادیازآنهاراباهمبررسیمیکنیم.

محرومیت«شیاطینسرخومشکی»
باشگاه میالن  :2018مــیــان ،در رده
پنجم سری  Aآن فصل را به اتمام رساند
ولی آن ها به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین
فیرپلی مالی ،از سوی یوفا محروم شدند
وبههمیندلیلبهآنهااجازهدادهنشددر
رقابت های لیگ اروپا حضور داشته باشند.
محرومیتدرنظرگرفتهشدهبرایباشگاهمیالندو
سالهبودوآنهاامسالفصلاولاینمحرومیتراپشتسر
میگذارند؛امامقاماتاینتیمدرنهایتباسرانیوفابهتوافق
رسیدندتااینمحرومیتتنهابراییکفصلاعمالشود.

رسواییتبانی«بانویپیر»
یوونتوس  : 2006تبانی مسئوالن باشگاه
یوونتوسباکمیتهداورانوبرخیداوراناز
یک سو و انتشار مکالمات تلفنی لوچیانو
موجی یکیازمدیرانسابقفوتبالایتالیا
با برخی مسئوالن و داوران در دادگاههای
ورزشی ایتالیا مطرح شد و دو قهرمانی آخر
یوونتوس در سری  Aاز «بانوی پیر» که لقب یوونتوس بود،
گرفتهواینتیمبه سری Bتبعیدشد.درایتالیااینخبرمانند
بمبصداکردچونکسیتصورنمیکردکاربهاینجابکشد.
یوونتوس باشگاه محبوبی در ایتالیاست و هرگز در دسته2
بازینکردهبود.یکروزبعدازاعالمحکم،تظاهراتیدرتمام
مناطقایتالیابهنفع یووه برگزارشد.

دیوارمرگانگلیسیها
باشگاه های انگلیسی  :1985در سال
 1985لیورپول به فینال جام باشگاه
های اروپا رسید .آن ها تا پیش از آن چهار
بار قهرمان اروپا شده بودند و همه از بازی
کردن مقابلشان ترس و اضطراب داشتند.
درآنساللیورپولبایدازعنوانقهرمانیدوره
پیشین دفاع می کرد .یک ساعت قبل از شروع مسابقه در
ورزشگاه«هیسل»واقعدربلژیک،بینلیورپولویوونتوس،
تماشاگران لیورپول با شکستن فنس هایی که میان آن

ها و طرفداران یوونتوسی ها برای جدایی و جلوگیری از
کشمکش و درگیری قــرار داده شده بــود ،به طرفداران
یوونتوس حمله ور شدند و یکی از دیواره ها خراب و باعث
کشتهشدن 39نفرومجروحشدن 600نفرشدکهبیشترآن
هاازطرفدارانیوونتوسبودند.بعدازاینمسابقه،لیورپولی
ها به همراه تمام باشگاه های انگلیسی از بازی با تیم های
اروپاییدرمسابقاتمختلفبهمدتپنجسال محرومشدند
وآنسال،سالسیاهجامباشگاههایاروپانامگذاریشد.

بدهکارمالیاتی
ستاره سرخ بلگراد:2016تیمستارهسرخ
بلگراد ،یک بار در سال 2014به مدت یک
سال و یک بار هم در سال 2016از حضور
در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا توسط
یوفامحرومشدهاست.دلیلاینمحرومیت
همبدهی2.5میلیونیوروییمالیاتیوبیمهای
اینتیماعالمشدهبود.یوفااینمحرومیتسنگینراباهدف
ملزمساختنسراناینباشگاهبرایحلمشکالتمالیخود
بانهادهایقانونیدرنظرگرفت.

دیگر زخم خورده ها
باشگاه دنیپرو هم در سال  2015به دلیل رعایت نکردن
قوانینفیرپلیمالی،باسرنوشتمشابهیمواجه وبراییک
سال از حضور در تمام مسابقات زیرنظر یوفا محروم شد .در
سال 2016یوفا،گاالتاسرایرابراییکسالازحضوردر
رقابتهایاروپاییمحرومکردودلیلاینمحرومیترعایت
نکردنقوانینفیرپلیمالیبود.
در فوتبال اسپانیا هم موارد مشابهی را شاهد بودیم .در
سال  2010یوفا ،مایورکا را از شرکت در رقابت های
اروپایی محروم کرد.آن ها اگرچه سهمیه حضور در رقابت
های یوفا را کسب کرده بودند اما اجازه شرکت دراین
مسابقات به آن ها داده نشد .در سال  2012هم ماالگا
از سوی کمیته مالی باشگاه های یوفا به دلیل بدهی های
نامشخص جریمه شد .آن ها با وجودی که رقابت های
اللیگا را در رده ششم به پایان برده بودند اما اجازه حضور
در رقابت های اروپایی فصل بعد را نیافتند.

