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اجاره اشتراکیخانه وقتلگاهکودکاندرخودرو!


پیزتاییضدگلوله!
چرایکپیکرستورانبهفکرساخت
جلیقههایضدگلولهمدرن افتاد؟



2.1 M views
2.8 M views

لوازمیدکیتقلبی؛اینباربلبرینگ
راز شکستن بلبرینگ های مارک دار و گران قیمت
در محصوالت تقلبی است که با بسته بندی برندهای
معروف سوئدی و انگلیسی به فروش می رسد .به
تازگی تلویزیون در گزارشی از پلمب کردن یکی از
واحدهایی خبرداده که اقدام به این کار می کردند
که ویدئوی آن در شبکه های اجتماعی بازتاب داشت.
البته پیش از این هم چندین کارگاه و فروشگاهی
که اقدام به ساخت و فروش لوازم یدکی تقلبی با
مارک های معتبر می کردند پلمب شده اند ،با این حال
کاربری درباره این ویدئو نوشت« :بعضیا به خاطر سود
بیشتر جون مردم رو به خطر می اندازن چون لوازم
یدکی تقلبی ممکنه جون یک خانواده رو که توی ماشین
نشستن ،به خطر بندازه ».کاربر دیگری نوشت« :به
حساب خودم بهترین برند بازار رو خریدم ولی شش ماه
کار نکرده ،بلبرینگ شکست و 30برابر قیمت بلبرینگ
خرج روی دستم گذاشت».

معتبر نبودن پرداخت جریمه با اپلیکیشنها
خب خوشبختانه منع تردد شبانه برداشته شد و از
این به بعد از شر جریمه هایی که گاهی اوقات به خاطر
مشغله کاری و فراموشی از ساعت  10شب به بعد
شامل حال برخی می شد ،رها می شویم .با این حال
نحوه پرداخت جریمه های خودرو هم بسیار مهم است.
رئیس پلیس راهور ناجا به تازگی در گفت و گویی که
با تلویزیون داشته در خصوص چگونگی پرداخت
جریمه ها گفته« :تنها درگاههای مجاز پرداخت جرایم
رانندگی ،راهور  ،۱۲۰ایتیامها یا درگاه بانکهاست
و پرداخت از طریق اپلیکیشنها معتبر نیست و ارتباط
این نر مافزارها با سیستم پلیس راهور قطع شده
است ».کاربری نوشت« :بهتر بود رئیس پلیس به
جای اعالم این خبر به دنبال رفع محدودیت برای این
اپلیکیشن ها بود تا کسب و کارهای جدید هم بتونن
پیشرفت بیشتری داشته باشن».





نیاز ما در اختراع است .این جمله کلیدی ترین جمله
ایاستکهبرایهمهاختراعهابهکارمیرود.نیروهای
پلیس و مأموران قانون ،بهواسطه شغل خود ،روزانه
با افــراد خطرناک و تبهکار زیــادی درگیر میشوند،
بنابراین اتخاذ اقدامات احتیاطی برای آنها ،مسئله
مرگ و زندگی است .یکی از ابزارهای امنیتی بسیار
مهم که در اکثر عملیاتها استفاده می شود ،جلیقه
ضدگلوله اســت .ایــن پوشش محافظ ،تاکنون جان
هزارانانسانرادرمیادینجنگودرگیریهایشهری،
نجات داده است .تحقیقات نشان داده که احتمال
آسیب دیدن یک مأمور پلیس فاقد جلیقه ضدگلوله
در درگیریها ۱۴ ،برابر مأموری است که جلیقه به تن
دارد .با این حال وقتی متوجه شوید که یک پیک پیتزا
فروشی اقدام به اختراع جلیقه ضد گلوله مدرن کرده،
کمیشوکهمیشویدوازخودتان میپرسیدکهچرایک
پیک رستوران به دنبال جلیقه ضد گلوله بوده است؟
برای پاسخ به این سوال و همین طور خواندن تاریخچه
ایکوتاهازجلیقهضدگلولهباماهمراهباشید.
▪ماجرایاختراعضدگلولهمدرن

3.1 M views

3.9 M views

فلوریدا؛قتلگاهکودکاندرخودرو!
خبر مرگ نوزاد یک ساله ای در فلوریدا که به خاطر
بی فکری والدینش ساعات زیادی را در خودرو مانده
و به خاطر گرما جان داده بود ،بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشــت .نکته قابل تامل این جاست که از
ابتدای سال میالدی تا کنون این بیستمین مورد مرگ
کودک در فلوریداست .در سال  2018هم  58کودک
به همین شکل در فلوریدا جان خود را از دست داده
اند .کاربری نوشت« :اون پدر و مادری که حالی شون
نیست بچه کوچک رو نباید ساعت های زیاد تنها توی
ماشین نگه داشت ،باید مجازات کرد ».کاربر دیگری
نوشت« :چقدر دلم برای اون بچه ها سوخت که گرما
و تشنگی از یک طرف و گریه های مدام از طرف دیگه
باعث شده آب بدن شون رفته رفته خشک بشه و دیگه
نتونن طاقت بیارن».



منظم ترین روستای خشتی جهان
شاید برخی از ما اطالع هم نداشته باشیم اما منظم
ترین روستای خشتی جهان روستای چوپانان نام
دارد که در  180کیلومتری شرق شهرستان نایین
استان اصفهان قــراردارد .بافت این روستا از ابتدا
به گونهای مهندسی شده که از باال مانند یک صفحه
شطرنج است و هیچ کوچه بن بستی در آن نیست و
از هر کوچه میتوان انتهای آبادی را در شرق یا غرب
دید .این روستا  2300نفر جمعیت دارد و دارای ۱۲۰
بادگیر زنده به عنوان کولرهای طبیعی در کویر مرکزی
ایران است که می تواند به عنوان یک مکان گردشگری
در مسیر طبیعت گردی کویر معرفی شود .بخش عمده
فعالیت های اهالی روستای چوپانان به دامــداری و
کشاورزی اختصاص دارد ،از محصوالت کشاورزی این
روستا می توان به زردآلو ،انار ،سیفی کاری ،گندم،
سیر ،یونجه و انار اشاره کرد.



2.4 M views

ریچارد دیویس ،پیک یک پیتزا فروشی در دیترویت
ایالتمیشیگان،برایتحویلسفارشیکیازمشتریان
پیتزا فروشی در حال عزیمت بود که چند نفر مسلح
به او حمله کردند و بعد از ضرب و شتم و زدن گلوله
به او پیتزاهایش را به سرقت بردند .ریچارد که این
اتفاق دومین بار بود برایش می افتاد ،برای این که از
شر گلوله ها در امان باشد ،به فکر ساخت یک لباس
ضد گلوله سبک افتاد که بتواند در حین کار بپوشد و
در کارگاهی که داشت شروع به آزمایش کرد تا این که
توانست بعد از مدتی جلیقه ای با پارچه کوالر درست
کند که هم سبک بود و هم ضد گلوله .او برای اثبات
درستبودناختراعشجلویدوربینبیشاز 10باربه
خودششلیکمیکندکهالبتهبعدازاتمامکاربهدلیل
درد زیاد از هوش می رود .سال  1975شرکت شانس
دوم ( )second chanceاختراع ریچارد دیویس را به
قیمت  45میلیون دالر خرید و بعد از آن با تایید وزارت
دادگستری آمریکا مورد استفاده افسران آمریکایی
قرارگرفت.
▪تاریخچهلباسهایمحافظتی

3.4 M views

ضدعفونیقطار!

اجاره اشتراکی خانه در تهران

ویدئویی از ضدعفونی قطارها در چین منتشر شد که
تعجب بسیاری از کاربران را به همراه داشت .از قرار
معلوم در چین قطارهایی که از مرز کشورهای دیگر وارد
میشوند،طیچندینمرحلهضدعفونیمیشوندتاکرونا
ویروس از این طریق وارد چین نشود .هرچند از اواخر
سال گذشته سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که کرونا
از طریق سطوح منتقل نمی شود اما ضدعفونی قطارها
توسط چین برای کاربران شبکه های اجتماعی جالب
توجه بود .کاربری نوشت« :بهتره به جای این که به فکر
ضدعفونی قطارها باشید ،سبک زندگی و نوع غذاهایی
رو که می خورید ،تغییر بدید که ویروس دیگه ای رو به
دنیا معرفی نکنید ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم این
دستگاه ها رو قبل از اعالم سازمان جهانی ساختن و حاال
گفتن چون ساختیم ازشون استفاده هم بکنیم».

گزارشی در خصوص اجاره مسکن به صورت اشتراکی
در فضای مجازی منتشر شد که خیلی زود مورد توجه
قرار گرفت .در این گزارش آمده ،گرانی اجاره مسکن
باعث شده بسیاری از خانواده ها برای این که بتوانند از
پس آن بربیایند اقدام به اجاره خانه به صورت اشتراکی
کنند .یعنی این که یک خانه را دو خانواده چند نفره باهم
به صورت اشتراکی اجاره و استفاده می کنند .در این
گزارش که تجارت نیوز تهیه کرده به نقل از یک مشاور
امالکی در نواب نوشته شده« :در یک سال گذشته تقاضا
برای گرفتن خان ه اجارهای با چند همخانه افزایش داشته
است .پولشان نمیرسد ،دو یا سه نفری خانه میگیرند».
مشاور امالکی دیگری میگوید« :دو خانواده متاهل که
با هم شش نفر میشدند ،یک خانه  ۷۰متری را ۳۰۰
میلیون تومان رهن کردند».

اولین لباس های محافظتی از پوست حیوانات بوده
تا بشر بتواند از بدن خود در برابر انواع جراحت های
ناشی از جنگ و دیگرشرایط خطرناک مراقبت کند.
با توسعه نسبی تمدن ،سپرهای چوبی و فلزی ،مورد
استفاده قرار گرفت .در نهایت ،چیزی که ما از پوشش
جنگآوران باستان میشناسیم ،زرههای فلزی است.
هرچند که با اختراع اسلحه گرم در سال  ،۱۵۰۰این
زرههای فلزی نیز ،کارایی خود را از دست دادند .در
سال،۱۸۸۰چهارنفرازباندتبهکارانمعروفاسترالیا
به نام « ،»Kellyطی درگیری با پلیس ،از پوششی شامل
کاله ،جلیقه ،چکمه و ...استفاده کردند و توانستند
ساعتها در مقابل شلیک بیوقفه پلیس ایستادگی
کننداماوزن 45کیلوییاینلباسهاباعثشدآنچنان
از آن استفاده نشود .در جنگ جهانی اول ،آمریکا از
چنینایدهایاستفادهکردامافقطکالهمورداستفاده،
وزنیبیشاز ۱۸کیلوگرمداشت .درسال 1893درپی
ناآرامی های آمریکا فردی به نام «کازیمیر زگلن» اولین
جلیقه ضدگلوله منعطف را ساخت .این جلیقهها ،با
دست بافته میشد و او نتوانست ماشینی برای بافت
سریعتروتضمینایمنیآنهاتوسعهدهد.

ترفندهای عنکبویت
سایت های رشط بندی

میالد حاتمی بخشی از روش های سایت های شرط بندی را افشا کرد.
این سایت ها با چه حربههایی نوجوانان و جوانان را به دام می اندازند؟
رعیت نواز« -با «سعدا ...امیرشقاقی» و پسرش «فرشید امیرشقاقی» سردسته و رئیس شبکه قمار آشنا شدم .خودم جزو
سردستهها بودم و درآمدی از بازیکردن نداشتم،اما وانمود میکردم که از بازیکردن پول در میآورم .درآمدم از باخت کاربران
بود».اینهابخشیازاعترافاتمیالدحاتمیدربارهماهیت سایتهایشرطبندیبودکهخودشزمانییکیازهمینسرشبکه
هابودکهاسفندسالگذشتهازطریقاینترپلدستگیروبهکشوربازگرداندهشد.اودراعترافاتشکهشنبهشبازخبربیستو
سیپخششدازسرشبکههایباندقمارازجملهپویانمختاری،
ساشا سبحانی ،ندایاسی ،پیام صادقیان و ...نام برد .بخشی
از توضیحات میالد حاتمی بیش از هر چیز نوعی نبود نظارت،
کنترل و دقت ،سهولت طراحی درگاههای بانکی و تا حدودی
رهاشدگی در بخشی از نظام بانکی کشورمان را گوشزد می
کند .به نظر میرسد شبکه پرقدرت قمار و شرطبندی با وجود
افت و خیزهای خود در خارج از مرزهای کشورمان ،همچنان
اقتصاد و سبک زندگی برخی از شهروندان را نشانه گرفته و
باعث فروپاشی بسیاری از خانواده ها شده است .اما آن ها برای
اغوای جوانان و نوجوانان و حتی بزرگ ساالن و جذب آن ها به
شرطبندیچهترفندهاییرابهکارمیبرند؟
▪ازدعواهایساختگیتاحربههایجنسی

سرشاخه های شبکه های شرط بندی برای این که بتوانند پول در
بیاورندبایددرقدماولشروعبهجذب مخاطبوفالوئربهخصوص
جوان ها و نوجوان ها کنند .برای این کار  ،آن ها به دروغ با نشان
دادن یک خانه و ماشین لوکس مدعی می شوند که متعلق به
خودشان است و از طریق بازی در سایت های شرط بندی به دست
آورده اند اتفاقی که به گفته میالد حاتمی کرایه ای بوده تا بتوانند
افراد بیشتری را با شعار یک شبه پولدار شدن به سمت سایت های
شرط بندی بکشانند .البته جذب مخاطب فقط به نمایش زندگی
الکچری ختم نمیشود .در مرحله بعد برای پربازدید شدن صفحه
شان دست به هر کاری میزنند .یک روز دختر و پسری که سایت
بتیاهمانسایتشرطبندیرامیگردانند،دعوایساختگیراه
میاندازند و مخاطبانی را که بیشترشان نوجوان و جوان هستند،
با خود همراه میکنند .با همین شیوههای نمایشی در چند روز
چندهزار دنبال کننده به آنهــا اضافه میشود .یک شب الیو
میگذارند و قربان صدقه هم میروند و فردای آن روز به بهانهای
آن هم ساختگی در الیو آن چه فحش و ناسزا بلدند نثار رفیقانشان
میکنند .هدف یکسان است و روشهای جذب ،مختلف .البته
از حربه ها و جذابیت های جنسی هم نباید غافل شد .افرادی که
مدعی اند به خاطر ثروتی که به دست آورده اند ،دخترهای زیادی
دوروبرشان است و با نشان دادن زنان با پوشش نامناسب اقدام
به جذب می کنند یا زنان و دخترانی که از عوامل همین شبکه
ها هستند و با حربه های جنسی سعی در جذب مخاطب دارند.
▪استفادهازچهرههایمعروف

داللهای میز قمار تنها به شاخ های مجازی اکتفا نکردند و برای
این که بتوانند افراد بیشتری را گول بزنند ،دست روی چهره
های معروفی گذاشتند که به دنبال پول های بادآورده بودند.
از بازیگر گرفته تا خواننده و ورزشکار .مهاجرت ریحانه پارسا به
ترکیه و جنجال ارتباطش با گرداننده یکی از سایت های شرط
بندی و مهاجرت مهراد جم خواننده پاپ و ارتباطش با دنیا
جهانبخت ،یکی دیگر از چهره های معروف سایت های شرط
بندی و همچنین تبلیغ سایت های شرط بندی توسط یکی از
بازیکنان خارجی یکی از تیم های فوتبال پایتخت همه و همه از
مواردی است که به عنوان ترفندهایی برای کشاندن جوان ها و
نوجوان ها به سایت های شرط بندی از آن یاد می شود.
▪بردهایناچیزاولیهوکسباعتمادکاربران

کار با کشاندن جوان و نوجوان بخت برگشته ای که به دام این به
اصطالح شاخ ها افتاده و وارد سایت های شرط بندی شده تمام
نمیشود.مدیرانسایتهایشرطبندیراهدردامانداختنجوان
ونوجوانیراکهطمعپولدارشدنآنهمیکشبهدارد،خوببلدند.
آنهاکاربرانتازهواردراکهبامبالغپایینحسابشانراشارژکرده
اند با چند برد و زیاد شدن پول در بدو ورود به دنیای قمار آنالین سر

ذوق میآورند .حاال این افزایش بی زحمت سرمایه اولیه زیرزبان
کاربربختبرگشتهمزهکردهوبااینبردهاتصورمیکندهمهآنچه
مبلغاناینسایتهامیگفتند،درستاستواگرهمینطورادامه
دهد شاید بتواند در آیندهای نزدیک مثل آنها الکچری زندگی
کند و پولدار شود .به همین راحتی در دام سایتهای شرط بندی
میافتد و از هر کجا که می تواند ،برای ادامه شرط بندی پول جور
میکند؛ بی خبر از آن چه قرار است بر سرش بیاید.
▪دستکاریکازینوهابرایباختکاربر

دستکاری سایت و تغییر نسبت برد و باخت یکی از ترفندهایی
است که توسط مدیران سابق پنل شرط بندی رو شده است.
یکی از قماربازان معروف به نام وحید خزایی که قبال مدیر یکی از
پنلهای شرط بندی بود و در تیر سال گذشته دستگیر شد ،قبل از
دستگیری اش در پستی نوشته بود« :گول این سایتهای شرط
بندی را نخورید ،آنها طوری برنامه ریزی شده اند که  ۹۶درصد
کاربران باخت میدهند ».گفته شده مدیران سایت های شرط
بندی برای باخت اعضایی که با رقمهای سنگین وارد شرط بندی
شدند ،نسبت برد و باخت را تغییر میدهند و فرم شرط بندی را
در سایت عوض میکنند .نتیجه این شرط بندی میشود باخت
کاربریکهمیلیونهاتومانسرمایهاشرادرچاهسایتهایشرط
بندی ریخته و هر روز به پولدارتر شدن این کالهبرداران کمک
میکند .هیچ کس هم متوجه این دستکاری نمیشود.
▪بازارگرمیباکاربرانجعلی

اگر به استوریها و تبلیغات سایتهای شرط بندی دقت کنید،
متوجه میشوید که چطور برای بازار گرمی مجازی از سادگی
کاربرانی که چشمشان را به روی واقعیت این کالهبرداری
میبندند ،استفاده میکنند .گردانندگان سایتها برای
زیاد نشان دادن تعداد کاربرانی که درحــال بازی هستند،
از کاربرهای مجازی و فیک استفاده میکنند .اگر به طور
همزمان در تبلیغات دقت کنید ،میبینید همیشه یک سری از
اسامی در بین کاربران سایتها مشترک است.
▪بستنحسابوباالکشیدنپولمثلآبخوردن!

در قسمت یوزر پنل ،اسامی کاربرها برای مدیران سایت نمایش
داده میشود .اگر کاربری پول زیادی برنده شود به راحتی یوزر و
پسووردش را پاک میکنند و کاربر دیگر نمیتواند با همان اکانت
واردسایتشود.یکیازکاربرانسایتهاسالگذشتهدرپستیکه
دراینستاگراممنتشرکردهنوشتهبود ۱۷«:میلیونتومانبردم،اما
هرقدرتالشکردمنتوانستممجددواردسایتشوم.نهمیتوانستم
ثبت شرط کنم نه برداشتی انجام دهم .متوجه شدم حسابم را در
سایتبستهاندوبههمینراحتیپولمراباالکشیدند».وحیدخزاعی
هم بعد از دستگیری گفته بود« :وقتی در سایت برنده شوی حتی
نمیتوانیاصلپولترابرداشتکنیچهبرسدبهسود».

