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تصاویر پربازدید فضای مجازی

برای دیدن ویدئوی مطالبی که 
در ایــن صفحه می خوانید و در 
فضای مجازی فراگیر شده است 

کیوآر کد مقابل را  اسکن کنید.

نمایی از فاجعه خصوصی سازی غلط

مسیری برای قانون شکنی

برج قابلمه ای

اینستاگرام سیار!

مسیرهای دوچرخه 

سواری به خط 

ویژه ای برای فرار 

موتورسوارها از 

ترافیک شهر و 

قانون شکنی تبدیل 

شده، سد معبر 

خودروها هم توی 

این مسیر خودش 

یک معضل جدا برای 

دوچرخه سواره

به همت 
چینش مناسب 

قابلمه در اندازه 
های مختلف 
برج چند 10 
طبقه قابلمه 
احداث شد!

یکی بره واسه 

این بنده خدا 

اینستاگرام نصب 

کنه تا مجبور نباشه 

روی ماشینش 

پست و استوری 
بذاره!

نمایشگاه عبرت در سال 1341

 هیچیش جای اینا پراید بود ولی فکر کن به نمایش می ذاشتن عبرت دیگران به تصادفی رو برای پیکان های 
نمی موند!

شرکت هپکو در زمان 

جنگ اولین خودروی  

زرهی جنگ روساخت 

و چندین بار توسط 

صدام بمباران شد ولی 

ضربه ای که خصوصی 

سازی غلط به هپکو 

زد، صدام نزد!

موتورسوز فراری و بدعت های جاهالنه انسان امروز!
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خشونت علیه مخلوقات خدا

متاسفانه ویدئوهای حیوان آزاری هر از گاهی در فضای 
مجازی منتشر و باعث تاثر و واکنش کاربران می شود. 
بعد از مورد قطع دم روباه و کشتن بی رحمانه این حیوان، 
با توجه به این که عامل آن دستگیر شد، ویدئویی دیگر 
منتشر شده است که در آن گوش های االغی مقابل 
دوربین بریده می شود. در این ویدئو که حاوی صحنه های 
دلخراشی است، جوانی گوش های االغ بیچاره را با داس 
قطع می کند. این اتفاق باعث مرگ این االغ شده است. 
پلیس فتا مانند دفعات قبل به خوبی وارد عمل شد و 
عامل این حیوان آزاری  راشناسایی کرده است. کاربری 
نوشت: »امیدوارم هر چه زودتر عامل این کشتار کثیف 
شناسایی و با مجازاتش، از رفتارهای این چنینی جلوگیری 

بشه تا دیگه شاهد این حیوون آزاری ها نباشیم«.
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بدعت های جاهالنه انسان امروز!

»ببینید بی عقلی آدم رو به کجا می کشونه!« 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 
ندیده ایم. از شخصی که با کوبیدن چماق بر سر مردم قصد 
تطهیر گناهان آن ها 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 بدعت ها حاصل سوء 
استفاده گروهی از جاهلیت انسان های عصر حاضر است.
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تبعیض در مدارس

در بین رتبه های برتر کنکور امــســال، تقریبا هیچ 
دانش آموزی از مدارس دولتی دیده نمی شود. همین 
موضوع مسبب بحث داغی بین مجری تلویزیون و سخنگوی 
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 می گوید، این فاصله را 
قبول ندارد و به نظرش خروجی مدارس دولتی در این 
سال ها خوب بوده است. او حتی منکر نبودن دانش آموزان 
دولتی در بین رتبه های برتر می شود. این در حالی است 
که آمار منتشر شده در خبرگزاری ها نشان می دهد تقریبا 
تمامی رتبه های برتر کنکور امسال در مدارس غیرانتفاعی 
تحصیل می کرده اند. کاربری نوشت: »بهتر است مسئوالن 
به جای انکار موضوع، کمی به وضع آموزش در مدارس 
دولتی رسیدگی کنند که این اندازه فاصله واضح نباشه!«
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معلم دلسوز لرستانی

شاید مایی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنیم و 
با انــواع مــدارس دولتی و غیردولتی مواجه هستیم 
کمتر حواس مان باشد که هنوز هم مناطقی در کشور 
وجود دارند که بچه هایش شانس زیادی برای تحصیل 
کــردن نــدارنــد. در ایــن بین البته معلم هایی پیدا 
می شوند که داوطلبانه به مناطق دورافتاده می روند 
و این دانــش آمــوزان را از نعمت آموختن بهره مند 
می کنند. در عکس هایی که به تازگی در فضای مجازی 
منتشر شده است از معلمی 20 ساله به نام آقای »عزیز 
محمدی منش« یاد شده که با هزینه شخصی به کوه ها و 
روستاهای دورافتاده می رود و به آموزش بچه های مناطق 
محروم می پردازد. کاربری در این باره نوشت: »معلمی 
شغل انبیاست و معلمی که با این سختی خودش رو به 

این مناطق می رسونه حتما پیش خدا اجر باالیی داره«.
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آتش زدن موتور برای فرار از پلیس

در فیلمی که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده، 
ماموران راهنمایی موتور شخصی را به خاطر حرکات 
مارپیچ و حادثه ساز و نداشتن کاله ایمنی توقیف می کنند. 
موتورسوار پس از جر و بحث با ماموران از دادن مدارک 
موتور خودداری می کند، موتورش را آتش می زند و از 
بین می برد 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 موتوِر موتور 
سوارهای حادثه خیز تشکر کردند. کاربری نوشت: 
»بعضی از این موتورسواران به فکر خودشون که نیستن 
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.«
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فصل جدیدی در توضیح موضوع

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 
تاب بازی و موارد الزم در ِهل!« بعد از دست به دست شدن 
این عکس در شبکه های  اجتماعی عده ای مدعی شدند 
که چلوکباب کوبیده ای 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 
فوتوشاپ شد، این نکته مهمی نیست، نیمه پر لیوان را نگاه 
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«.

ایگ نوبل چیست؟	 
 Annals of Improbableمجله طنز علمی تحقیقات نامحتمل
Research  جایزه »ایگ نوبل« )Ig Nobel Prize( را از سال 
1۹۹1 به کسانی اهــدا می کند که دستاوردهای علمی و 
تحقیقاتشان باعث شود »مردم بخندند بعد فکر کنند«. هدف آن 
نیز »بزرگداشت غیرعادی ها« و »ادای احترام به خالقیت هایی 
است که باعث عالقه مردم به دانش، پزشکی و فناوری می شود«. 
جایزه ایگ نوبل، در واقع تقلیدی طنزگونه از »جایزه نوبل« است 
که هر سال نزدیک فصل پاییز به 10 طرح و تحقیق علمی عجیب 
و خنده دار اهدا می شود. عبارت Ig-Nobel را می توان بازی با 
واژه »ignoble« دانست. صفتی در زبان انگلیسی است که در 
فارسی به »فرومایه«، »خفت بار« یا »شرم آور« ترجمه شده است. 
ضمن این که با جدا کردن پیشوند Ig از nobel و تغییر بخش دوم 

به صورت Nobel، اشاره به جایزه نوبل هم شده است.

جایزه ای شوکه کننده 	 
شکل جایزه ایگ نوبل ساالنه تغییر می کند. مثال در مراسم 
امسال که در روزهای گذشته برگزار شد، برگزیدگان یک لیوان 
قهوه بیرون بر، یک نخ سیگار و گوشی پالستیکی را که همه روی 
تخته چوبی مربعی نصب شده بود، به یادگار به خانه بردند. سال 
2014 این هدیه متشکل از یک سینی پالستیکی بود که روی آن 
کارد و چنگال و یک بشقاب چینی چسبیده بود. جالب آن که طی 
سال های گذشته در کنار این جوایز یادگاری، برندگان مبلغ 10 
تریلیون )هزار میلیارد( دالِر زیمبابوه دریافت می کردند. 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 35 تریلیون 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 

جایزه آشنا می شوید.

می شود در 30 سال صاحب 888 فرزند شد؟ 	 
جایزه ریاضی در سال 2015 را الیزابت اوبرتسوخر و کارل گرامر 
از دانشگاه وین بردند. آن ها یک شیوه ریاضی ابداع کردند تا 
ببینند آیا »موالی اسماعیل خون آشام«، پادشاه سلسله شریفیان 
مراکش، واقعا می توانسته در طول 30 سال )بین سال های 
1۶۹۷ تا 1۷2۷ میالدی( ۸۸۸ بچه )۶00 پسر( تولید کند یا 
نه. این تحقیق با استفاده از دو مدل ریاضی انجام شد، یکی با در 
نظر گرفتن این احتمال که موالی اسماعیل به هر زنی دسترسی 
داشته و یکی با این احتمال او فقط به زنان حرمسرا بسنده 
می کرده است. نتیجه آن که این مدل سازی ریاضی نشان داد، 

بله چنین چیزی ممکن است.

خطرناک ترین پول جهان	 
امسال، حبیب گدیک از ترکیه و همکارانش برای تحقیق درباره 
این که اسکناس های کدام کشورهای بیشتر از کشورهای دیگر 
می توانند ناقل باکتری های خطرناک باشند، جایزه ایگ نوبل 
اقتصاد را بردند. پاسخ این پژوهش این بود که خطرناک ترین پول 

جهان متعلق به  اسکناس های رومانیایی است.  

دایناسورپنداری جوجه ها	 
جایزه زیست شناسی سال  2015 را 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 
شبیه دایناسور خواهد شد. با چسباندن این دم مصنوعی مرکز 
ثقل بدن جوجه تغییر می کند، بنابراین کمی خمیده تر و با گام 
های کمی بلندتر راه می رود و با کشیدن گردن به جلو، وزن دم 

را متعادل می کند.

تشخیص آپاندیسیت در دست انداز	 
جایزه پزشکی سال 2015 به تحقیقی رسید که نشان می داد 
اگر کسی درد شکم دارد و موقع عبور ماشین از دست انداز 
دردش بیشتر می شود به احتمال ۹۷ درصد آپاندیسیت دارد 
و از این رو افزایش درد با دست انداز ارزش تشخیصی دارد. ایده 
این تحقیق از شوخی رایج جراحان گرفته شده است. دکتر 
هلن اشداون که پزشک تازه کار 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 101 بیمار انجام 
داد. از 34 نفری که تشخیص آپاندیسیت برای شان قطعی شد، 
33 نفر گفته بودند هنگام عبور ماشین از دست انداز دردشان 

افزایش پیدا می کرد.

چرا پیرمردها گوش های بزرگی دارند؟ 	 
چرا پیرمردها گوش های بزرگی دارند؟ پاسخ به این سوال 
جایزه سال 201۷ در بخش آناتومی را برای دکتر »جیمز 
هثکوت« به ارمغان آورد. او با مطالعه اندازه گوش 200 بیمار 
مختلف، به این نتیجه رسیده که گوش افراد پس از سن 30 
سالگی، هر 10 سال دو میلی متر رشد می کند. نوع غضروف 
موجود در گوش انسان ها از نوع غضروف ارتجاعی است که با 
گذر زمان شروع به از هم پاشیدن می کند که موجب افتادگی و 

بزرگ تر به نظر رسیدنشان می شود.

پرتاب هواپیماربا به پایگاه پلیس	 
جایزه صلح ایگ نوبل سال 2013 در حالی به گوستانو پیزو    
)Gustano Pizzo (،تعلق گرفت که او در سال 200۶ فوت 
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 بدبیاری های  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 1۹۹۶ را برای 

او به ارمغان آورد.

جایــــــــــــز
به رشط خنده

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

ه

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 »ایگ نوبل« 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.


