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سنگکهای ۱۰تومانیوخانههایصلواتی!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
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بهانههایی برای تخریب نکردن

خانه ای با اجاره صلوات

یکروزنامهنگاراجتماعیدرتوئیتیادعاکردهکهاستاندار
تهران گفته برای تخریب هتلی که به صورت غیرمجاز
ساخته شده به دو میلیارد تومان نیاز است .هتل «آرینا»
که برای ساخت آن ،به حریم رودخانه جاجرود تجاوز شده و
حتی 9هزارمترمربعبیشترازمجوزشساختوسازانجام
داده است حاال برای تخریبش نیاز به دو میلیارد تومان
دارد .این فعال فضای مجازی در ادامه به این موضوع
اشاره کرده که بحث نیاز به دو میلیارد تومان ،بیشتر به
یک مقدمهچینی برای تخریب نکردن شبیه است .به
این صورت که میگویند حاال که پول نیست نمیتوانیم
تخریبش کنیم .کاربری نوشت« :تا جایی که من میدونم
برای تخریب این جور ساختمانها پول که نمیخوان هیچ،
پول هم میدن چون ضایعاتش ارزشمنده» .کاربر دیگری
هم نوشت« :خب بروند پولش رو از همون افرادی بگیرن
که مجوز رو صادر کرده بودن».

«صاحبخانه صلواتی» ؛ این روزها که بازار کرایه خانه ها
داغ است و هر روز قیمت باالی کرایه ها را می شنویم
عکسی از یک صاحبخانه که خانه اش را در ازای صلوات
اجاره می دهد بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.
«محمد حاج محمدی» معادلههای ذهنی این روزهای اجاره
نشین ها از بی انصافی صاحبخانهها را بر هم میریزد
وقتی میگوید ۲۲سال است خانههایش را صلواتی اجاره
میدهد ،آن هم به عروس و دامادهایی که میخواهند
زندگی مشترک را زیر یک سقف شروع کنند و آهی در
بساط ندارند یا خانوادههای آبــروداری که به هر دلیل
کمیتزندگیشانلنگماندهوبیسرپناهشدهاند.کاربری
نوشت«:اگهیهعدهخیروپولداردورهمجمعبشنوخونه
های ارزون رو به زوج های جوون صلواتی اجاره بدن مشکل
اصلی جوون ها برای ازدواج حل میشه».
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امکان احراز هویت اینستاگرامیها

بعضی از آدمها به رغم داشتن تن سالم به علت نداشتن
عزم جدی و پشتکار الزم ،برای کار کردن بهانههای مختلفی
میتراشند.درویدئوییکهبهتازگیدرشبکههایاجتماعی
دست به دست میشود مــردی میا نسال با این که از
داشتن یک پا محروم است کار سنگین ساختمانی انجام
میدهد .او بیل و ادواتــی را که استفاده میکند برای
خودش مناسبسازی کرده و با عزم جدی کار میکند .این
ویدئو تحسین و تمجید کاربران زیادی را برانگیخته است.
کاربری ضمن بازنشر این ویدئو نوشت« :این چند ثانیه
فیلم میتواندانگیزه جدی برای همه جوانانی باشد که به
دلیل تنبلی تن به کار نمیدهند» .کاربر دیگری هم نوشت:
«دمش گرم که نون حالل و زحمتکشی واسه زن و بچهاش
میبره .درد و بالش بخوره تو سر همه اختالسگرها».

در ویدئویی که از یک برنامه تلویزیونی بهتازگی در فضای
مجازیمنتشرشدهاستیکیازمسئوالنپلیسفتادرباره
نحوه برخورد با کاربران مزاحم و هتاک در فضای مجازی
توضیح میدهد .در این برنامه مجری از نحوه برخورد با
افراد و فن پیجهایی که به صورت گروهی وارد صفحات
دیگران میشوند و به فحاشی میپردازند ،سوال میکند
که پلیس توضیح میدهد امکان شناسایی و شکایت از
کاربران با هویت واقعی به طور کامل قابل پیگیری است.
همچنین درباره وضعیت کاربران با آیدیهای غیرواقعی از
پلیس پرسیده میشود که طبق گفته پلیس قانونی در راه
استتاکاربرانموظفباشندبرایفعالیتدرفضایمجازی
با هویت واقعی خودشان وارد شبکههای اجتماعی شوند.
بهاینترتیبهرموردیقابلپیگیریخواهدبود.بهگفته
پلیس،اینطرحدرمرحلهراهاندازیزیرساختهایمدنظر
قرار دارد و بهزودی اجرایی خواهد شد.
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رای گردشگر آلمانی

در ماج

آخرین دردسر گردشگر آلمانی در ایران گروگان گیری نبود او ....
شما هم حتما ماجرای سفر پر دردســر گردشگر آلمانی به
کشورمان را شنیده یا خوانده اید .همان جوان آلمانی که
بعد از ورودش به ایران و در سفر به جنگلهای شمال گرفتار
چند سارق خشن شد و به شــدت کتک خــورد ،کــارش به
بیمارستانوجراحیکشید،فکششکستوصورتشزخمی
شد .در حالی که بعد از مداوا در بخش وی ای پی بیمارستان
خاتم االنبیای تهران و پست های اینستاگرامی فیلیپ که از
مردم ایران تعریف کرده بود همه فکر می کردند ماجرا به خیر
و خوشی تمام شده است دوبــاره حادثه جدیدی برای این
گردشگراتفاقافتاد.ماجراییکهدرنهایتختمبهخیرشدوباز
هماینگردشگررابهتعریفوتمجیدازمردمایرانترغیبکرد.
گفتهمیشدکهفیلیپهنگامبازگشتبهآلمانازسویفردی
کهدرخانهاشمهمانبوده،برای 15هزاردالرگروگانگرفته
میشود؛ولیدرواقعماجرااینطورنبودهوفیلیپوصاحبخانه
دچار مشکالت و اختالفات مالی میشوند؛ اختالفاتی که با
میانجیگریمانیرهنما،صباراد،محمدشکیبانیاوهمچنین
مامورانپلیسختمبهخیرمیشود.
▪ایناختالفاتچهبود؟

محمد شکیبانیا ،مستندساز ایرانی که فیلیپ را تا فرودگاه
بدرقه کرده بود ،ماجرا را این گونه روایت می کند« :فیلیپ با
اینمیزبانش کهدکترایجامعهشناسیاستازقبلواز طریق
دوستوهمسایهآلمانیشانآشنابودهومادرفیلیپهماینآقا
رامیشناختهوبههمیندلیلمهماناوبودندواودراینمدتبه
دنبالکارهایفیلیپبودهاست.هنگامرفتنفیلیپومادرش
از آنها میخواهد که پولهایی را که تا االن برای فیلیپ خرج
کردهاستبهاوپرداختکنند.البتهبیشترازآنچیزیکهخرج

کرده بود ،یعنی ٢٠٠میلیون تومان از
فیلیپومادرشمیخواست.
میگفت تا االن دنبال کارهای فیلیپ بودم ،تمام هزینههای
بیمارستان و درمانش را پرداخت کــردم ،تا شمال رفتم و
کارهایش را پیگیری کــردم ،دوچرخه و وسایلش را تحویل
گرفتم و با هزینه خودم به تهران برگرداندم و در این مدت از
فیلیپ و مادرش و دوست مادرش پذیرایی و آنها را در خانهام
مهمان کردم .در این مدت تمام هزینههای فیلیپ با من بود،
برای همین از او پول میخواهم .برای حل ماجرا قراردادی
بین فیلیپ و آن آقا بسته شد که هر زمان فیلیپ به آلمان رسید
 ٢٠٠میلیونتومانبهمیزبانتهرانیپرداختکند!»بهنظرمی
رسدحداقلبخشپایانیماجرایفیلیپدرایرانباآنچهابتدا
روایت شده بود متفاوت است .همزمان پست دیگری نیز زیر
یک تصویر در فضای مجازی با این مضمون منتشر شده است
:اینخودروییکخانوادهگردشگرخارجیهکهپسازسرقت
از آن در ایران حسابی معروف شده بود و شعار ایران عالیه
رو ماشینشون زده بودند ،چند وقت پیش
در دهمین سفرش به ایران
بــــا ۱۷۰۰
قـــــــوطـــــــی
مـــشـــروبـــات
الکلی توقیف
شــــده .داســتــان
گـــــردشـــــگـــــران
خارجیدرایرانهی
دارهعجیبوعجیبتر
میشه!

مسئوالنباشورتورزشی!
شاید عالقه داشته باشید بدانید کدام یک از مسئوالن
و مردان سیاست پا به توپ خوبی دارد یا کدام یک ...

مردم زیر فشار
اقتصادی رد
دادن دیگه و اال
کدوم عاقلی
برای ماشینش
جشن تولد
می گیره

بخشی از صحبت های عبدالناصر همتی در برنامه دستخط که از

شبکه  5تلویزیون پخش شد ،بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

او درباره زندگی شخصی خود گفت« :من االن کمربند مشکی کاراته
دارم ،دان  ۴هستم ،البته از دوران دانشگاه کار میکنم که از وقتی

وارد بانک مرکزی شده ام وقفه ای در ورزش افتاد که تالش می کنم دوباره شروع
کنم ».شاید شما هم کمتر از زندگی خصوصی و البته ورزشی سیاستمدارها

شنیدهاید.ما سعی کرده ایم امروز به بهانه صحبت های رئیس بانک مرکزی به
سراغ سیاستمداران ورزشکار برویم.
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الکچری های الکی !

یکی بخر ،یکی بدزد!

یکی از موضوعاتی که روز گذشته در فضای مجازی بازتاب
زیادی داشت آپشن های نانی بود که آن را به سنگک
الکچری تبدیل کرده بود .این نان از نظر وزن و کیفیت پخت
با بقیه نان ها آن چنان فرقی ندارد فقط با نازک تر شدن،
کشیده تر شدن و استفاده از برخی افزودنی ها مثل کنجد
قیمت آن به هفت هزار تومان می رسد که تا  10هزار
تومان هم قابل افزایش است .کاربران به الکچری شدن
نان واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :دیگه نونی هم
که ما می خوریم با نونی که پولدارها می خورن فرق کرد
البته ما همین نونم خالی می خوریم و اونا  »...کاربر دیگری
نوشت« :پول کنجد هیچی ولی این که نازک تر و کشیده تر
بشه مگه آپشنه!»

ویدئوییازیکسارقکهبهکمکیکهمدستسرپیرمرد
مرغ فروش را گرم می کند و یک مرغ از یخچال مغازه دار
به سرقت می برد و در کنار مرغی که خریده است از مغازه
خارج می کند .کاربران که این روزها شاهد سرقت هایی
بهشیوههایمختلفدرفضایمجازیهستندبهاینویدئو
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :دور از ذهن نیست
اگهازحاالشاهدبنرهاییکیبخر،یکیبدزدتویفروشگاه
ها باشیم ».کاربری هم نوشت« :معموال میوه فروش ها یه
مبلغی رو برای میوه هایی که احتماال انتهای کار پالسیده
میشه روی قیمت تموم شده شون می کشن ،حاال باید
مغازه دارها هم هزینه دزدی های احتمالی رو روی قیمت
تموم شده محصوالتشون بکشن تا آخر سر ضرر نکنن».

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

علی مطهری از سیاستمدارانی است که عالقه زیــادی به
فوتبال دارد و عکس های فوتبال و فوتسال بازی کردن او هم
در فضای مجازی منتشر شده است .جالب است بدانید که
مطهری از معدود مردان سیاست است که با شورت ورزشی
هم عکس دارد.
با وجود این که اطالعات دقیقی درباره عالقه ورزشی قالیباف
در دسترس نیست اما به نظر می رسد او از کارکشته های
ورزش های رزمی است .این اظهار نظر ما به دلیل یکی از
گفت و گوهای او در تلویزیون است .قالیباف سال ها پیش در
یکگفتوگوبهایننکتهاشارهکردکهیکیازپاهایشدرهنگام
مبارزه در دوجانگ رزمی شکسته است.
دور از ذهن نیست که رئیس سابق مجلس با توجه به قد بلندش
یک والیبالیست خوب بوده باشد و تصاویر دوران جوانی او در
لباس ورزشی این گفته را به واقعیت نزدیک تر می کند.
علیاکبرناطقنوریکهبرادرشریاستفدراسیونبوکسرابر
عهده داشته ،عالقه زیادی به ورزش زورخانهای دارد؛ ورزشی

که در سطح جهان به نام ایران شناخته میشود.
هاشمی رفسنجانی در زمینه ورزش ،چراغخاموش حرکت
میکرد .اطالعات زیادی درباره نحوه ورزش کردن و عالقه
او وجود ندارد و فقط چند عکس از کوهنوردی اش در دوران
ریاست جمهوری منتشر شده است اما شاید جالب باشد که
بدانید .در بعضی از خبرگزاری ها هم این طور آمده که مرحوم
هاشمی رفسنجانی در اواسط دهه  70از فدراسیون کاراته
حکم افتخاری کمربند مشکی گرفته است.
▪پوتین همچنان پیشتاز

ازبینمقاماتوسیاستمدارانورزشکاردرجهانپوتینشاید
شناختهشدهترین چهرهای باشد که هنوز مشغول ورزش
است در حالی که چهرههایی همچون عمران خان ،نخست
وزیر پاکستان ،ژرژوهآ ،رئیس جمهور لیبریا ،آندره شوچنکو،
عضو پارلمان اوکراین و  ...قبال به صورت حرفهای ورزش
میکردهاند.

