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مشکلحلبیروغنوروبالشتیجایزهقهرماناندوومیدانی!




روایت جنجایل احمد توکیل
از غسال ابر بدهکار!

عضوتشخیصمصلحتنظامدریادداشتیازغسال
ابربدهکارونفوذجنگیرهادربینبرخیمسئوالننوشت

سرقتازشهرونداندرقالبشرکتحملبار
رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران از شرکت های
غیرمجازی که به بهانه حمل اثاث منزل ،لوازم آن ها را به
سرقت می برند گفت که بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .ناصر مدیحی طامه درباره شیوه کار این سارقان
گفته که آن ها با تبلیغ در سایت های مختلف خود را به
عنوان شرکت حمل اثاثیه جا می زنند و با خودروهایی
با پالک انتظامی جعلی به سراغ شهروندان می روند و
اموال آن ها را به سرقت می برند .کاربری نوشت« :به
نظرم باید پلیس برای تبلیغ توی سایت ها یه پروتکلی
بذاره که سارق ها نتونن این جوری اموال مردم رو
بدزدن ».کاربر دیگری نوشت« :قیمت این شرکت های
غیرمجاز اون قدر نسبت به شرکت های مجاز پایینه که
خیلی ها رو اغوا می کنه تا برن سراغ اون شرکت ها».



بورسبهدنبالآییننامگذاریسالن!

آلمان کمکبهدروغگوییوپنهانکاری

شاید باورتان نشود در همین روزهایی که بسیاری از
مردم سرمایه هایشان در بورس در حال آب شدن و این
سازمان بدون رئیس در حال گذران است ،یک جلسه
برای «آیین نام گذاری سالن کنفرانس سازمان بورس
ایران به نام حجت االسالم سید عباس موسویان» در
بورس در حال برگزاری است .کاربران زیادی از این
که مسئوالن بورس به جای برگزاری جلساتی برای رفع
مشکالت مردم و رشد بورس به دنبال آیین نام گذاری
سالن هستند بسیار گالیه داشتند .کاربری نوشت« :اگه
آقای وزیر اقتصاد می دونه توی بورس چه خبره و کاری
نمی کنه که مقصره اگه نمی دونه هم مقصره که چرا
نمی دونه سرمایه مردم دست کیاست ».کاربر دیگری
نوشت« :االن کارمند بورس می تونه برای رشد بورس
چه کار کنه؟ بهتره مسئوالن رده باال توی بورس دخالت
نکنن بقیه اش حله».

هماناولبهنظرمیرسدهیچکسحاضرنیستپولیبراییاد
گرفتن راه و رسم دروغگویی و پنهان کاری بپردازد اما گزارشگر
رادیــو برمن گزارشی با عنوان «دروغ به عنوان یک مدل کار
تجاری»تهیهکردهکهنشانمیدهدبسیاریازمردمآلمانحاضر
بهپرداختپولبراییادگرفتندروغوپنهانکاریهستند.محور
اصلیکاربنیانگذارومدیراین موسسهرامیشودکمکبهدروغ
گفتنوپنهانکاریتوصیفکرد.اورامیتواندروغگوییحرفهای
دانست و خودش میگوید از این بابت عذاب وجدان ندارد .او
میگوید«:مندروغگفتنرانهبهعنوانامریمنفیبلکهضروری
میبینم.ماانسانهابرایحفاظتازحریمخصوصیوخانواده
یا برای این که کسی را نرنجانیم و به او آسیب نزنیم ،اغلب دروغ
میگوییم».بهگفتهاشتفانآیبن،تقاضابرایاستفادهازخدمات
شرکتاوبسیارزیاداستوهمهمشتریانشانگیزهمشابهیدارند
ونمیخواهندمجبوربهتوجیهخودشوند.مدیرموسسهمیگوید
تنها بخش کوچکی از مشتریان از خدمات آن برای پنهان کردن
روابط عاشقانه استفاده میکنند .البته راستیآزمایی این آمار
با توجه به دروغگو بودن مدیران آن ممکن نیست .این موسسه
اکنوندراتریش،سوئیسواسپانیاهمفعالیتمیکند.



3.4 M views

2.8 M views

زنیکهبهخودشحسودیکردوشوهرشراکشت!

مشکلحلبیروغن!

روز گذشته تصویر زنی که گفته می شود همسرش را
با ضربات چاقو به قتل رسانده به جرم این که تصویری
از او در کنار یک زن جوان پیدا کرده ،بازتاب زیادی
در شبکه های اجتماعی داشت .دیلی استار درباره
این ماجرا نوشته است :فرد مظنون با دیدن تصویری
از شوهرش با زن جوانی به شدت عصبانی شد و او
را به قتل رساند در حالی که آن زن جوان ،تصویر
جوانی خود اوست که در کنار همسرش قرار دارد.
هرچند این اتفاق در مکزیک افتاده اما خیلی زود در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد و واکنش های
زیادی را به همراه داشت .کاربری نوشت« :امان از
این حسادت که چشم آدم رو کور می کنه حتی به روی
واقعیت ها ».کاربر دیگری نوشت« :کاش خانوم ها این
خبر رو بخونن و درس عبرتی بشه براشون که الکی به
شوهراشون شک نکنن».

روز گذشته ویدئویی از بسته بندی جدید روغن نیمه
جامد در بسته های پالستیکی ،در فضای مجازی دست
به دست شد که واکنش های زیادی را در پی داشت .در
همین زمینه سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه
تجارت سازمان صمت البرز گفت« :هم اکنون مشکل
روغن جامد تولیدی نیست بلکه تولیدکنندگان در
تامین حلبهای بسته بندی این روغن با مشکل مواجه
شدهاند که بنا شده تغییراتی در بسته بندی آن ها داده
شود تا مشکل عرضه روغن نیمه جامد هم حل شود».
کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :ماجرای قیف و قیره دیگه ،یه روز میگن قیف
هست قیر نیست ،یه روز میگن قیر هست ،قیف نیست
ولی وقتی دوتایی شون هم باشن باز مهندس ناظر
نیست!» کاربر دیگری نوشت« :واقعا نام دولت تدبیر
و امید برازنده است که برای حلب روغن هم نتونسته
تدبیری بیندیشه!»





2.4 M views

درجهانشغلهاییمثلکمکبهدروغگویی،عذرخواهیکنندهوسرویسبهداشتیسیاروجوددارد
شایدباورتاننشودموسسهایدرآلمانبهطورعلنیورسمیکارخودراکهکمکبهمشتریانبرایپنهانکردناسرارشانودروغ
گفتن است ،شروع کرده که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .همین موضوع باعث شد تا در کنار معرفی کار این شرکت به
چندشغلعجیبوغریبیبپردازیمکهدرکشورهایمختلفوجوددارد.

3.1 M views

3.9 M views

شغل دروغگویی و
رسویس هبداشیت سیار

2.1 M views

روبالشتیجایزهقهرماناندوومیدانی

کیفیتخودرودربرابرتابلویشهرداری!

جایزه عجیب و غریب نفرات برتر دوی صحرانوردی
قهرمانی کشور بازتاب زیادی در فضای مجازی پیدا کرد
و باعث شد رئیس فدراسیون دوومیدانی قولدهد طی
روزهای آینده جایزهای ریالی به مقامآوران اهدا کند.
شاید باورتان نشود اما به دوندگان برتر این مسابقه
کشوری روبالشتی اهدا کردند .کاربران به این اتفاق
واکنش نشان دادند .کاربری به طنز نوشت« :مسئوالن
برگزاری مسابقه بیشتر برای این که شرکت کننده
ها با ورزش ،سالمتی به دست بیارن این مسابقه رو
برگزار کردن همین که روبالشتی هم دادن جای تقدیر
داره ».کاربر دیگری نوشت« :اگه رئیس فدراسیون می
خواست جایزه نقدی بده باید از اول این کار رو می کرد
نه حاال که فشار رسانه ای و افکار عمومی زیاد شده».
کاربری هم نوشت« :جایزه ای که مسئوالن وعده اون رو
برای آینده بدن مثل مهریه می مونه ،معلوم نیست کی
گرفته و کی داده!»

ویدئویی از برخورد یک خــودروی داخلی صفر که
از کارخانه سوار تریلی حمل خــودرو شده با تابلوی
شهرداری ،واکنش های زیادی را به همراه داشت.
در این ویدئو می بینیم در حالی که تابلوی شهرداری
هیچ آسیبی ندیده ،صندوق عقب و سقف خودرو به
دلیل بی کیفیت بودن ،به طور کامل تخریب شده است.
کاربران زیادی به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :بابا همه جای دنیا دارن از ما ورق فوالد
با کیفیت می خرن بعد خودمون از بی کیفیت ترینش
برای خودروهای داخلی استفاده می کنیم ».کاربر
دیگری نوشت« :بی رقیب بودن باعث می شه که تولید
کننده دغدغه ای برای حفظ مشتری نداشته باشه و نه
تنها برای ارتقای کیفی تالش نکنه که این جوری روز به
روز کیفیتش هم کم بشه ».کاربری هم نوشت« :خود
مدیران خودروسازی ها می دونن چی تولید می کنن که
حاضر نیستن سوار تولیدات خودشون بشن».

احمد توکلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین
رجایی ،معاون سازمان دیــده بــان شفافیت و عدالت در
یادداشت مشترکی که بازتاب زیــادی در فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی داشت ،مدعی شده اند که غسال آیت
ا ...مصباح یزدی که چندی پیش نقل ماجرایی از او توسط
حجتاالسالمصدیقی ،امام جمعهموقتتهرانحاشیهساز
شدهبود ،یکا َبربدهکاربانکیاستکهپیکرهایروحانیون
سرشناسرابهخانهخودمیبردوغسلمیدهد!
▪غسالابربدهکارونفوذجنگیرها
در بخشی از این یادداشت دربــاره این غسال ادعــا شده
است« :غسال آیت ا ...مصباح ،همان غسال مرحوم آیت ا...
حق شناس است .همان ابرسرمایه داری که چندی پیش نیز
برای حجت االسالم پناهیان حاشیه آفریده بود .دیده بان
شفافیت و عدالت پرونده آقای مطلبی کاشانی را یک پرونده
ویژه تلقی کرد و با نام بردن صریح از وی ،به علما هشدار داد
از وی بپرهیزند که متاسفانه چندان کارگر نیفتاد .فردی که
بررسیهانشانمیدهدشبکهبزرگوتودرتوییازارتباطات
بامسئوالنعالیرتبهوروحانیونسرشناسدارد».اودربخش
دیگری از این یادداشت آورده« :همچنین ،بررسی برخی
پروندههاییکهدردیدهبانشفافیتوعدالتدرجریاناست
نشان دهنده نقشی است که متأسفانه جن گیرها و کهانت
ورزان فاسد در سال های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه
و ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئوالن و سرشناسان
داشتهاند».
▪چراامامفریبثروتمندانرانمیخورد؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش های پایانی
یادداشتش خطاب به برخی علما می نویسد« :هیچ از خود
پرسیده اید چرا امام (ره) ،از چنین ثروتمندانی فریب نمی
خورد؟ البته امام چون جمع شدن ثروت های افسانه ای را از
راه صحیح آسان نمی دید ،وقتی فردی در این بازار کساد۴۰
میلیارد تومان خمس می آورد ،از خودش می پرسید منبع
کسب او چیست؟ َم ِنشی که در نزد رهبر انقالب نیز می توان
دید هنگامی که باعث به دام افتادن امثال شهرام جزایری
می شود .همان شهرام جزایری که معدود وعاظ مشهوری به
وجوهات کالن او دست رد نزدند و منشاء آن برا یشان سوال
نشد! همان ها که حتی پس از صدور حکم وی هم از خیرات
و مبراتش به نیکی یاد می کردند و هرگاه مسئولیت داشتند
نابکار زرپرست ،قضات را تحت فشار
برای نجات ثروتمندان
ِ
قرار می دادند ».توکلی در پایان از کار غیر قانونی این غسال
هم می نویسد« :بعید است امام (ره) وقتی می دیدند فردی
آن قدر به روحانیت عالقه مند می شود که با زیرپا گذاشتن
مقررات قانونی (مواد  ۵۲و  ۵۳آیین نامه مقررات بهداشتی
آرامستان ها ،ابالغی وزارت بهداشت ،درمــان و آموزش
پزشکی،طینامهشماره/۸۷۰۷۵ت–مورخ)۱۳۸۹/۰۵/۰۹
پیکرروحانیانرابهمنزلخویشمیبردوغسلمیدهد؛وچه
بسااینعشقوشوقویتنهاشاملپیکرعلمایسرشناسمی
شودونصیبپیکرهیچطلبهفاضلومهذبولیگمنامینمی
شود،ازویکرامتبپذیرند».
▪تکذیبپسرآیتا...مصباح

بعد از بازتاب این یادداشت و روایت احمد توکلی درباره
این غسال  ،سایت مدارا به نقل از حجت االسالم علی
مصباح یزدی فرزند مرحوم آیت ا ...مصباح یزدی در
واکنش به ادعــای احمد توکلی مبنی بر این که غسال
پدرش یک ابربدهکار بانکی است ،نوشت« :آقای توکلی
اشتباه می کنند و این اطالعات غلط اســت .بنده این
موضوع را تایید نمی کنم».

که می خواهد معذرت خواهی کند یک عذرخواهی حرفه
ای به شخص دیگری می فرستد .معذرت خواهی که پای
تلفن انجام یا با ایمیل فرستاده شود ،حدود  ۹۵دالر است
و اگر شخصی بخواهد عذرخواهی کننده حرفه ای رودررو
عذرخواهی را انجام دهد ،حدود ۲۲۵دالر باید بپردازد .بله!
استخدام فردی با این شغل چندان هم ساده یا ارزان نیست!

چین سرویسبهداشتیسیار
بد نیست بدانید حدود 4.5میلیارد نفر در خانه هایشان توالت
ندارند و از سرویس های بهداشتی عمومی استفاده می کنند
و حــدود یک سوم مــردم دنیا یعنی  2.3میلیارد نفر اصال به
سرویسهای بهداشتی ایمن و سالم دسترسی ندارند .شاید
به همین دلیل باشد که شرکت هایی در چین وجود دارند که
شغلشان تامین سرویس بهداشتی سیار در جامعه است .افراد
شاغل در این شرکت ها یک توالت فرنگی روی پشت شان می
گذارندودرازایپولیکهازمردممیگیرند،سرویسبهداشتی
رادراختیارآنهاقرارمیدهند.

ژاپن عذرخواهیکنندهحرفهای
برای برخی از مردم ،عذرخواهی کردن کار ساده ای نیست
اما برای افرادی دیگر گفتن ببخشید کاری بی ضرر و بسیار
آســان اســت .اگر شما جزو گــروه دوم قــرار می گیرید ،می
توانید یکی از شغل های عجیب جهان را انتخاب کنید و به کار
مشغول شوید .شرکتی در ژاپن وجود دارد که از طرف فردی

قانوین برای یک خروس

فرانسهبهدلیلدادگاهیشدنیکخروسدرسال،2019قانونیبرایهویتدهیبهروستاهاتصویبکرد
در حالی که در کشور ما به هویت روستانشینی توجهی نمی شود ،فرانس  24در
گزارشی که روز گذشته منتشر کرده نوشت :فرانسه  2بهمن قانونی با عنوان «هویت
حسروستایی»تصویبکردتا«میراثحسیروستا»راتقویتکند؛ البتهدلیلپیگیری
وتصویب این قانون برمی گردد به سال گذشته و دادگاه خروسی در فرانسه که بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .ماجرا از این قرار بود که یک زوج فرانسوی که از
آواز سحری خروس همسایه شان در یک روستا به تنگ آمده بودند ،به دادگاه شکایت
می کنند و دادگاهی برای آن خروس برگزار می شود .تحقیقات محلی می گوید این
خروس بین ساعت 6و نیم تا 7زیر آواز می زند و قوقولی قوقو سر میدهد .در پایان هم
دادگاه به نفع خروس رای داد و همین باعث شد قانون گذاران درصدد تصویب قانونی
برایتقویتمیراثحسیروستاییبرآیندکهطبقآنهویتحسروستاییبایددرهمه
وجوهحتیمنازعاتبینروستاییانتاثیرگذارباشد.
▪هویت حس روستایی فرانسه چیست؟
طبق این قانون اگر یک فرد در روستا به خاطر صدای حیوانات
مختلف یا بوی پهن و مدفوع حیوانات همسایه ها شکایت کند،
دادگاه موظف است برای بررسی موضوع ،بازرسی را به منطقه
بفرستدوپسازبررسیهااگرروشنشودکهاینبوینامطبوعیا
صدایمزاحممغایرتیباحسروستاییندارد،شکایتفردرارد
میکند.یکیازسناتورهاییکهرایمثبتبهاینقانوندادهگفته
است« :این قانون می تواند به عنوان ابزاری مفید برای مقامات
محلیهنگامانجاموظایفآموزشی
و میانجی گری خود عمل كند .این
قانون نمونه ای از تنش های رو به
رشد در حومه شهرها بین ساکنان
قدیمیوخارجیاستکهانتظارات
اقتصادیآنهااغلبباواقعیتهای
روزمره درگیر است ».البته چندین
سناتور فرانسوی هم منتقدان این
قانون را بخشی از تهدید گسترده
تری برای میراث مقدس روستایی
فرانسهدانستهاند.

▪قوانینی که هویت روستاها را از بین میبرد
در کشور ما هم برخی اوقات درصدد وضع قوانینی برای
حمایت از حفظ میراث روستایی برآمده اند و البته برخی
نمایندگان مجلس در دوره های مختلف بر این باور بوده
اند که قوانین به سمتی رفته که هویتی برای روستا قائل
نیست و به تدریج روستاها را به سمت ازبین رفتن میبرد.
مبینی نژاد نماینده مردم اصفهان می گوید« :چندین سال
از تشکیل دهیاریها میگذرد اما هنوز برخی از وظایف این
نهاد را بنیاد مسکن انجام میدهد که باعث می شود مردم
به جای گرایش به سمت روستا برای امورشان به شهرها
وابسته باشند ».او برای ایجاد هویت روستایی و جلوگیری
از مهاجرت به شهرها هم گفته است« :به جای آن که قوانین
به نحوی باشد که مردم به سمت شهرها سوق داده شوند،
الزم است روستاها تقویت شود تا ساکنان آن انگیزهای برای
ماندن در آن داشته باشند و از مهاجرت آ نها جلوگیری
شود ».کارشناسان پیش بینی می کنند تالش ها برای حفظ
بافتوشخصیتروستاییکافینیستوبایدبرایجلوگیری
از مهاجرت و هویت بخشی روستاها کارهای گسترده تری
صورت گیرد.

