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دادگاهسیارگرانفروشیو شهرداریکهپشتدرماند!
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2.2 M views

3.7 M views

کاهوی تازه چینی رسید!
«چیزی مونده که چینیها کپیشو نزده باشن؟» آن قدر
این چینیها از روی همه چیز کپی کرده و جنس تقلبی و
بنجلاش را ساختهاند که هر روز از این که با مورد جدیدی
مواجه شویم خیلی تعجب نمیکنیم .اما حقیقتا کمتر کسی
فکرش را میکرد چینیها بخواهند سبزیجات را هم کپی
کنند .بهتازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده
است که از ساختن کاهو توسط چینیها با مواد شیمیایی
خبر میدهد .وقتی نتیجه را میبینیم انگار هیچ فرقی با
نوع اصل آن ندارد .کاربری در این باره نوشت« :میترسم
فردا برم یه هندونه بخرم هم بازش کنم ببینم داخلش
نوشته باشه  .»Made In Chinaکاربر دیگری هم نوشت:
«هر چیزی رو که امروز تصور کنید و مسخره به نظر بیاید
چینیاش وارد بازار خواهد شد» .کاربری هم نوشت« :تنها
چیزی که نتونستن کپی کنن چشای گرده».
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شهرداری که پشت در ماند!
اگر شهردار هر شهر را کلیددار آبادانی و رشد آن شهر
بدانیم ،برایمان دور از ذهن است که یک شهردار
خــودش در شهرداری محل کار خــودش به در بسته
بخورد! در ویدئویی که بهتازگی در فضای مجازی دست
به دست میشود ،سرپرست شهرداری «رباط کریم»
پشت در شهرداری محل خدمت خودش منتظر مانده و
امکان وارد شدن ندارد .پیگیریهای ما نشان میدهد
«عظیموند» که فقط پنج روز است این سمت را پذیرفته،
به علت اختالفاتش با اعضای شورای این شهر به این در
بسته خورده است .کاربری در این باره به شوخی نوشت:
«امیدوارم هیچ شهرداری هیچ وقت پشت در شهرداری
خودش نمونه ،باید خیلی سخت باشه!» کاربر دیگری
نوشت« :کاش به جای راه حل های بچگانه ،برای رفع
سوء تفاهم ها و اختالفات ،گفت وگوها رو بیشتر کنیم».
کاربریهمنوشت«:وقتیبرخیازمسئوالنشهریهنوز
توی سن کودکی موندن ،چطور میشه انتظار داشت شهر
پیشرفتکنه!»

پالستیک هایی
که پیر نمیشن...
پالستیک
بیشازهزار
سالتوی
طبیعتمی
مونهوتجزیه
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4.6 M views

حراج زدن بر فروشگاههای گرانفروش
«ایــن قطعا موثرترین و سریعترین راه مقابله با
گرانفروشیه!» این یکی از واکنش های کاربران به فیلم
جالبی است که مربوط به اوایل انقالب در سال  58است.
در این فیلم عدهای از ناظران مقابله با گرانفروشی،
به یک فروشگاه مرغ مراجعه کردند و به عنوان جریمه،
در همان لحظه محصوالت مغازه گران فروش را به حراج
گذاشتند .در این ویدئوی جالب ،از مردمی که مقابل
فروشگاه هستند دعوت میشود در صف بایستند تا مرغ
با قیمت خیلی پایین به همه عرضه شود .امروز که پدیده
گرانفروشی در شرایط نظارتهای ضعیف دیده میشود،
موجب واکنش کاربران زیادی شده است .کاربری با انتشار
این ویدئو نوشت« :واقعا بهترین شکل دادگاهی کردن
گرا نفرو شها همینه .خیلی سریع حکم شون صادر
میشه و بعیده دیگه بخوان تکرارش کنن!»

انگار
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توذ
هنمردم
جایگ
زینکنن
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2.7 M views

پناه بردن خرس باالی درخت
پس از ویدئوی جنجالی کشته شدن خرس در سوادکوه
توسط عده ای ،بحثهای زیادی دربــاره خطرناک بودن
یا نبودن مواجهه با خرس در طبیعت شکل گرفت .در
ویدئویی که به تازگی از یک کشور خارجی منتشر شده
است ،مردی در حال فیلم بــرداری  ،به بچه خرسی در
جنگل نزدیک میشود .بچه خرس که از دیدن این شخص
ترسیده به باالی درخت پناه میبرد .کاربری ضمن انتشار
این ویدئو نوشت« :باور کنیم با حیوانات میشه مهربان
بــود .او نهــا خیلی بیآزارتر از چیزی هستن که فکر
میکنیم» .کاربر دیگری نوشت« :البته کار این شخص
هم در ترسوندن خرس درست نیست .نباید توی طبیعت
سر به سر حیوانات بذاریم چون وقتی بترسن هر رفتاری
ممکنه انجام بدن».




وختناسناد
س
بهجاماندهاز
تا ...کاشانی
آی 
دکترمصدق
و
شسوزی
در آت 
کدفترخانه
ی
درمیدان
نآبادتهران
حس

تفریح الکچری
دهه شصتی ها
3.1 M views

برخورد خشن با کودک دزد یا دست فروش؟
بهتازگی ویدئویی جنجالی از کتک زدن یک کودک توسط
مردی تنومند در فضای مجازی منتشر و به سرعت فراگیر
شده است .در ابتدا این ویدئو با توضیح «برخورد خشن
مامور شهرداری آبدان در استان بوشهر با کودک دست
فروش افغانستانی» بازنشر شد .حتی خبر رسید که
ابوالحسن گنخکی ،بخشدار آبدان هم ضمن تایید برخورد
خشن مامور شهرداری با کودک گفته است« :اقدامات
قانونی الزم از طریق مراجع قضایی در این خصوص صورت
خواهد گرفت» .در ادامه روایت دیگری هم منتشر شد
که اصل قضیه این است که کودک در حال خالی کردن
صندوق امامزاده آبدانان است و فردی که با بچه برخورد
می کند عضو هیئت امنای صندوق است .به هرحال هر چه
باشد ،چیزی که میتوان گفت این است که رفتار این مرد
قانونی نیست و خشونت علیه کودکان محسوب میشود.

3.6 M views

شغل ات را دوست داشته باش!
«اگر شغل ات رو دوست نداری این ویدئو رو ببین»،
توضیح ویدئویی اســت که بهتازگی در شبکههای
اجتماعی دست به دست میشود .در این ویدئو چند تا
از دشوارترین شغلها را میبینیم که برای انجام دادن
آن باید شرایط سختی را پذیرفت .باید وارد لوله های
باریک شوند ،توی گل و آب بروند و شرایط دشواری را
تحمل کنند .این ویدئو به ما که در شغلهای به مراتب
راحتتری هستیم و مدام از آن گالیه میکنیم نشان می
دهد که شاید شغل ما آن قدر هم کار ماللآور یا دشواری
نباشد .شاید بتوانیم شغلمان را دوست داشته باشیم
و با عشق بیشتری انجامش دهیم .کاربری در همین باره
نوشت« :معموال هر کس شغل خودش رو سختترین
شغل دنیا میدونه ولی واقعا کافیه چند دقیقه جای این
افراد باشیم».

آگهی خرید ناخن آن قدر غیر معمول بود که با آگهی دهنده تماس گرفتیم و ...
ناصر رعیت نواز« -ناخن های خیلی بلند رو خریداریم»؛
آگهی که خیلی زود در فضای مجازی بازتاب گسترده ای پیدا
کرد .بسیاری از کاربران به این آگهی نگاهی طنز داشتند
و دلیل این آگهی را ترغیب برای ترک ناخن خوری دانسته
بودند .این بازتاب و واکنش ها باعث کنجکاوی ما شد و برای
این که از ماجرا و این تجارت جدید و عجیب سر در
بیاوریم،موضوعراپیگیریکردیموباآگهیدهنده
تماس گرفتیم .
▪ناخنبرایساختناخنمصنوعی

باآگهیدهندهکهتلفنهمراهشکد 915داشت،
تماسگرفتیم.صدایخریداربهجوانی 25سالهمی
خورد و به نظر می رسید از خواب بیدارش کردیم چون
با صدای توام با اخم البته با نوعی اعتماد به نفس که از
پشت گوشی هم نمایان بود دلیل خرید ناخن ها را استفاده
در کاشت ناخن و ساخت ناخن های مصنوعی و قالبی اعالم
کرد.دربارهقیمتخریدناخنهاهمگفت«:حتمابایدتصویری
ازناخنهاراارسالکنیدتاقیمتخریدبدهم»کهتعجبمان از
این آگهیغیرمعمولبیشترشد.
	▪ناخنمثلمونیست

شباهت زیاد
 ۵۰۰تومنی
و  50هزار
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جدید

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

!

ماجرای یکآگهیعجیب

بعد از پایان تماس با جوان خریدار ناخن طبیعی برای این که
از صحت گفته هایش مطمئن شویم با متخصص پوست ،مو و
زیباییگفتوگوکردیم.دکترشهرامآریاییاستفادهمجددمو
راموضوعیطبیعیخواندامادربارهناخننظرمتفاوتیداشت.
اینمتخصصپوست،مووزیبایی،ناخنقطعشدهراکامالبدون
استفادهخواند.

	▪کلکسیونرناخن؟

بازهم به سراغ جوان خریدار ناخن رفتیم و نتیجه پیگیری های
مان را به او هم اطالع دادیم و این بار خواستیم با ما شفاف تر
از دلیل خرید ناخن صحبت کند .او باز هم با اعتماد به نفس
پاسخ ما را داد و این بار دلیل خرید ناخن ها را عالقه شخصی
اشاعالمکرد!
	▪ناخندستی 100هزارتومان

ازدوستیکهنوازندهسهتار استویکیدوانگشتباناخنبلند
دارد خواستیم اجازه دهد از ناخن
هایشعکسبگیریموبرایخریدار
ارسال کنیم تا قیمت هر ناخن را به
دست بیاوریم .تصویر ناخن های
2سانتی متری این دوست هنرمند
را برای خریدار فرستادیم و منتظر
قیمتبودیمکهخریدارپرسید«:چند
ناخن دارید؟» موضوع هر لحظه برای
خودمان هم جذاب تر می شد .برایش
نوشتیم«:دوناخن!»طولینکشیدکه
قیمت ها رسید .اگر ناخن ها 3سانتی
متر باشد قیمت کل پنج انگشت 100
هزار تومان است اما برای هر انگشت
مبلغ کمتری پرداخت می شود یعنی
حدود 15هزارتومان.
دوبارهسعیکردمسرصحبترا باخریدار
بازکنموسوالکردمبهجزبحثعالقهشخصی،اینناخنهابه
چهکاردیگریمیآیدکهصدایبوقممتدتماسراپایانداد.

بمبساعتیزیرپایاخالق!

نوشته دردمندانه پادوانی خیلی ها را متاثر کرد و این سوال را پیش کشید که چه
کسی بمبهای ساعتی تعلیق فوتبال را کار میگذارد؟
سیدمصطفیصابری-یکیدوروزیاستپستاینستاگرامی
پادوانی بازیکن سابق استقالل که به زبان فارسی درباره بی
مهری باشگاه منتشر شده و برای سالمت اش ابــراز نگرانی
کرده ،در فضای مجازی بازتاب وسیعی داشته است .بازیکنی
که مصدومیت شدیدش حین بازی باعث شد خانه نشین شود
اماحاالمطالباتشراازباشگاهمیخواهدفقطوفقطبرایاین
که بتواند روند درمانش را ادامه دهد تا جانش در خطر
نباشد .ماجرا برمی گردد به حدود دوسال قبل،
در یک لحظه حساس بــازی استقالل و فــوالد؛
پادوانی بازیکن برزیلی استقالل روی هوا پرید
و دچار مصدومیت شدیدی شد .مصدومیت
از ناحیه گــردن و مهره چنان دامــن او را
گرفت که مدت زیادی امکان بازگشت
به کشورش را نــداشــت .بعد هم که
به کشورش بازگشت شرایط فرقی
نکرد.پادوانیدربخشهاییازپست
اینستاگرامی اش نوشته ...« :برای
ادرارکردنبهپروباحتیاجدارمواگر
پروبنداشتهباشم،ادراربهکلیههامی
رود و باعث مرگم می شود .داروهای
گــرانــی مصرف مــی کنم .باید از
غذاهای مقوی استفاده کنم ...دو
سال پیراهن استقالل را با افتخار
و احترام پوشیدم و خودم را تسلیم
تیم کــردم ...من در زمین فوتبال و
هنگام بازی فوتبال مصدوم شدم
و نه در تعطیالت و خوش گذرانی.
تا امــروز از باشگاه استقالل طلب

دارم ،با باشگاه که تماس می گیرم کسی جوابم را نمی دهد و
هیچتوضیحیهمندارند.اصالآساننیست.منمخارجزیادی
دارموکسانیبهمنوابستههستند.»...قصهپادوانیخیلیتلخ
استبهچنددلیل:
یکی این که یک بازیکن که در کشور ما مهمان بوده ،امروز در
شرایطی روی ویلچر است و برای زندگی تالش می کند که
مهم ترین سرمایه زندگی یعنی سالمت اش را با تمام قوا در راه
موفقیت یک تیم خرج کرده است .حاال رسم مهمان نوازی
استکهبرایحقوحقوقشاینچنینالتماس
کند؟ اص ً
ال در شأن یک ورزشکار هست که
براینجاتجانشچنانجانبهلبشکنیم
کهناچارحقایقراچنینبازگوکند؟تصویری
که این ماجرا از کشورمان به جا می گذارد
چگونه است؟ آن هم در شرایطی که تیم
استقالل برای موفقیت در لیگ بعدی
ازهیچخرجیفروگذارنیست.پادوانی
خوبمیداندآبیهابرایجذبمربی
خوب و مهاجم خارجی گران قیمت پول
داشتهاند.اوخوبمیفهمدکهبرایخیلیها
قهرمانزندهراعشقاست.واقع ًانتیجهگیری
درلیگمهمتراستیاانجامتعهدانسانیو
اخالقی در قبال پادوانی؟ آن هم نه از سر
لطف بلکه چیزی که حق او بوده است .او
خیلیمنصفبودهکهقبلازاینکهشکایت
کند ،این درخواست را مطرح کرده است.
واقعااینخودمان(مدیرانباشگاه)نیستیم
که بمبهای ساعتی محرومیت و تعلیق را
زیرپایفوتبالایرانکارمیگذاریم؟

