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غلطگیریازسورناودعوت ازرئیسجمهوربهیکروستا!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

ت



3.4 M views

قانون مغفول قطع درختان
«قانونی که تاکنون حکمی برایش صادر نشده؟» موضوع
قطعغیرقانونیدرختانازموضوعاتیاستکههمیشهمحل
بحث بوده است .طبق قانونی که وجود دارد قطع درختی که
متعلق به یک شخص یا متعلق به شهر باشد اگر بدون مجوز
انجام شود تا شش ماه میتواند حبس در پی داشته باشد ،و
مجازات مالی یا حتی حکم ضربه شالق برای آن تعیین شود.
بهتازگی اظهارنظر یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران
در این باره باعث واکنشهای مختلفی بین کاربران فضای
مجازی شده است .به گفته این مقام سابق ،ظاهرا تاکنون
حکم محکومیتی برای متهمان قطع درختان صادر نشده
است .کاربری در این باره نوشت« :وقتی قانونی اجرا
نمیشه بود و نبودش دیگه چه فرقی میکنه؟ چرا ارادهای
برای اجرای این قانون وجود نداره؟»



صادف وانت
با هواپیمای
برجامی!

یک دعوت صمیمی از رئیس جمهور



2.4 M views

چرا خیلی چیزا جعبه دارن؟
ویدئویی درشبکه های اجتماعی دست به دست شد که
در آن یک نفر برای خرید خمیر دندان مراجعه می کند
و از فروشنده می خواهد به او خمیر دندان بدون جعبه
بدهد اما تمام برندهای خمیردندان ،محصوالتشان را در
جعبه ارائه می کردند .به ادعای تهیه کننده این ویدئو در
آمریکا ساالنه از  900میلیون جعبه استفاده می شود که
هیچ کاربردی ندارد .کاربران به این ویدئو واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :جدی ها! چرا واقعا؟ خمیردندون
بی جعبه سراغ ندارین؟» کاربر دیگری نوشت« :یکی از
کاربردهای این جعبه ها برای راحتی حمل و نقلشونه».
کاربری هم نوشت« :خمیر دندون ،رنگ مو ،رنگ نقاشی
 ،انواع قطره ،انواع پماد ،قرص و خیلی چیزای دیگه هم
این جوری هستن».

استفاده از
خودروی دولتی
برا
ی حمل مصالح

میگنبرایکارمند
متخلفپرونده
تشکیلشده.باید
همهچشمبینای
قوهقضاییهباشیمتا
تخلفاتکمشه

برنامه «مدیرمسئول» که با اجرای محمد دالوری از شبکه
 5پخش می شود در کنار روند برنامه برای فرهنگ سازی
استفاده از کلمات فارسی ،معادل عبارات خارجی استفاده
شدهتوسطمهمانبرنامهرازیرنویسمیکند.قسمتنهم
این برنامه که معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مهمان
آن بود بسیار در فضای مجازی بازتاب داشت .ستاری
در این گفتوگو از چندین کلمه انگلیسی کمک گرفت
که برنامه «مدیر مسئول» برای فرهنگسازی استفاده
از کلمات فارسی ،آنها را به معادل فارسیشان تغییر داد.
کاربران به این ابتکار واکنش نشان دادند و آن را تحسین
کردند .کاربری نوشت« :چه خوب و چه شیرینه این سبک
پاس داشتن زبان فارسی ».کاربر دیگری نوشت« :این
جوریشایدیهعدهخجالتبکشنوکمتراصطالحاتخارجی
که معادل فارسی داره رو به کار ببرن».



ه سوم
حالی به رتب سیدکه
ی چوپان در سترالمپیار بگیره
فیگور
هاد اتمعتبرم لد بود
مسابق ش فقط ب
سال پی
23
پایی ها
ستی ارو
نژادپر
اردوگاهکار
اجباریبومیان
استرالیاوقتی
استعمارگران
سفیداروپایی
سرزمینهاشون
شغالکردندر
روا
سال1904

پافشاری سرهنگ!

2.9 M views

کاشهر۲
ساعتیک
ساندویچم 
یداد
تاخانوادگی
میرفتیم
کتابخون
میشدیم!

توالت طال را بردند
بهتازگی انتشار خبر سرقت یک کاسه توالت طال در
انگلستانحسابیدرفضایمجازیپربازدیدبودهاست.این
کاسه توالت که ارزشی معادل یک میلیون پوند یعنی چیزی
حدود پنج میلیون دالر داشته از زادگاه وینستون چرچیل
به سرقت رفته است .سارقان ،توالت مجهز به طالی
 18عیار را از جا کندهاند که این سرقت ،آسیبهایی به
لولهکشی ساختمان و بنای این کاخ تاریخی وارد کرده است.
پلیس «تیمز ولی» مرد 66سالهای را در این باره بازداشت
کردهاست«.جسمیلن»کارآگاهپلیسگفتهاستسارقان
محل تاریخی را تخریب کرده و توالت را که توسط مائوریزیو
کاتالنایتالیاییساختهشدهباخودشانبردهاند.اینتوالت
که «آمریکا» نام داشته است در اتاق روبه روی جایی که
چرچیل به دنیا آمده بود ،نصب شده بود که به سرقت رفته
است .کاربری به شوخی نوشت« :ببخشید توالت طال اگر
واسه دزدیدن نیست پس واسه چیه؟»

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

علی دایی که سال ها پیش گفته بود در دوران دانشجویی
دستفروشی می کرده حاال یکی از پولدارترین ورزشکاران
ایرانی است که نشان می دهد در تجارت هم مثل دوران
فوتبالی اش بسیار موفق اســت .مشارکت در ساخت یک
شهرک گردشگری در اطــراف چالوس ،مالکیت چندین
فروشگاه و گالری کفش و لباس در مراکز خرید یوسف آباد،
منیریه ،میدان محسنی و میالد نور و همچنین اداره موسسه
تولیدی پوشاک ورزشی دایی ،اموری است که بعد از فوتبال
ذهــن دایــی را به خــود مشغول کــرده اســت .آقــای گل دنیا
همچنین در کنار واردات لوازم ورزشی و رستورانی که در
اردبیل راه اندازی کرده به کمک همسرش یک گالری بزرگ
فروش جواهرات را هم اداره می کند .سهامداری کارخانه
نوشابهسازیدراردبیلوادارهیکشرکتبیمهبهنامدخترش
«نوا»راهمبهفهرستفعالیتهایاقتصادی اینبازیکنسابق
ومربیفوتبالاضافهکنید.
▪کلینیک دار

مدافع سرسخت و دوست داشتنی پرسپولیسی ها که علیفر
هنگامگزارشبازیرئالولوانتهاوراهافبکلوانتهخواندوبه
دلیل همین اشتباه فعال از گزارشگری کنار گذاشته شد این
روزها در کنار بازی در پرسپولیس یک مرکز دندان پزشکی و
زیبایی دارد که دو سال پیش آن را افتتاح کرد .به گفته برخی
این کلینیک زیر نظر یکی از اقوام سیدجالل اداره می شود.
اینخبرراابتدامحمدانصاری؛مدافعجوانقرمزهادرصفحه
اجتماعیخود منتشرکرد.
▪عشق کامیون

کار
زیبای
ی
ک
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ف هدار

2.1 M views

کلینیکدندانپزشکیسیدجالل،شهرکسازیمجیدی،صرافی
سردار و...بقیهفوتبالیستهاچهکسبوکاریدارند؟

▪آقای همه کاره

3.1 M views

غلط گیری از سورنا ستاری!

کاسبــــــــــــــــــــــ
درآمدمیلیاردیبازیکنهایفوتبالهمیشهیکیازبحثهایموردعالقهبینطرفدارانفوتبالوحتیکسانیکهفوتبالنمی
بینندبودهاستوخبرهاییدرزمینهداراییفوتبالیستهاهمیشهبازتابزیادیدرفضایمجازیدارد.شایدبرایتانجالب
باشدبدانیدکهخیلیازبازیکنهاومربیانفوتبالدرکنارمبالغمیلیاردیکهبرایهرفصلازتیممیگیرندوجزوقشرمرفهبی
دردجامعهبهحسابمیآیندبهمشاغلدیگریکهحتیربطیهمبهفوتبالنداردمیپردازند.
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ماجرای گاف عجیب سرهنگ علیفر در گزارش بازی
رئال مادرید و لوانته یکی دو روزی است که فضای
مجازی را ترکانده .علیفر این بازی را در حالی گزارش
کرد که یکی از هافبک های لوانته را سیدجالل حسینی
نامید! اشتباهی که در رسانه ها وفضای مجازی هم
حسابی حاشیه ساز شد .آقای گزارشگر دیروز پس
از این اتفاق در مصاحبه ای با خبرآنالین گفت که او
ترکیب را از اسکای اسپورت دیده و در این سایت معتبر
اروپاییهافبک میانی لوانته سیدجالل حسینی است.
جالب این جاست که بعد از بررسی مشخص می شود که
ادعای او واقعا درست است و سایت اسکای اسپورت
هم واقعا چنین خطایی کرده است .کاربری در این باره
نوشته«:بااینشرایطبهنظرمصداوسیمانبایداینقدر
سختگیری کنه .علیفر گزارشگر خوبیه و باید باز هم به
گزارشگریاش ادامه بده ».اما کاربر دیگری نوشته:
«بر فرض که حتی چنین سایت معتبری هم اشتباه بکنه
از یک گزارشگر انتظار نمیره که بازیکن های تیم کشور
خودش رو نشناسه».

تودیگهکی
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2.8 M views

«کاش عملی بشه و اتفاق بیفته!» در ویدئویی که از یک
مدرسه در لرستان این روزها پربازدید شده است،
دانـشآمــوزان این مدرسه از رئیس جمهور دعوت
میکنند که برای به صدا درآوردن زنگ اول مهر به
مدرسهشان برود .این بچهها که خود را دانشآموز
مدرسه روستای سیل زده «چم مهر» معرفی میکنند
خواستار این هستند آقای روحانی اول مهر در مدرسه
آنها حضور یابد .این روستا شش ماه پیش در سیل
اوایل سال ،دچار خسارتهای زیادی شده بود و حاال
دانشآموزان مدرسه امیدوارند همزمان با بازگشایی
دوباره مدارس ،بتوانند تحصیل را در مدرسهشان از
سر بگیرند .کاربری نوشت« :امیدوارم به همین بهانه
همشدهاعضایدولت،بهمدارسمناطقسیلزدهتوجه
ویژه ای کنند تا کامال برای مهرماه آماده شوند».

فوتبالیستهای

کریم باقری آن چنان عاشق و عالقه مند به ولووهای زرد رنگ
سوئدی است که از همان ابتدایی که به درآمد رسید با پدرش
تمامپولهایشرادرهمینراههزینهکرد.البتهکاپیتانسابق
پرسپولیس به همراه پدر همسرش که یکی از تجار معروف
فرشایرانوتبریزدردنیایفرشاستنیزهمکاریمیکند.
خبر رسیده که او دستی هم در تجارت و صادر کردن کشمش
دارد .وجود یک رستوران در خیابان ولی عصر (عج) تهران را
هم به باقری نسبت میدهند که میگویند یکی از نزدیکانش
آنراادارهمیکند.
▪شهرک ساز خوشبو

کاپیتانسابقتیمملیفوتبالواستقاللکهسالهایزیادی
در اسپانیا توپ زده به اتفاق چند نفر از دوستانش یک شرکت
تولید پوشاک و لوازم ورزشی تاسیس کرد اما تنها به آن اکتفا
نکرد و طبق شنیدهها در کنار بسیاری از بازیکن های دیگر
درشمالکشورمشغولشهرکسازیاست.بسیاریاورایکی
ازواردکنندگانبازارعطروادکلنمیداننددرحالیکهخود
نکونامآنراتاییدنکردهاست.
▪سنتی باز

رستورانداری ،کافی شاپ و شهرک سازی از محبوبترین

شغلهای جنبی فوتبالیستهاست و خیلی از آنها حضور
فعالیدراینحوزهدارند.یحییگلمحمدیهمسالهاست
که یک قهوه خانه سنتی دارد و گفته میشود آرایشگاهی به
نامهنرپرشیاهممتعلقبهسرمربیموفقشهرخودروست.
▪شهرک ساز دبی

فرهاد مجیدی اکنون یکی از بزرگ ترین شهرک سازان دبی
بودهومیلیاردهاتومانهزینهصرفاینکارکردهاست،شهرک
سازی مجیدی در دبی برای او سود سرشاری به همراه داشته
است .مربی فصل پیش استقالل در خطه سرسبز شمال هم
فعالیت های قابل توجهی در زمینه ساخت و ساز دارد .البته
درباره او گفته می شود فعالیت های تجاری دیگری هم دارد
که چندان مشخص نیست شاید بتوان او را پس از علی دایی،
دومینورزشکارثروتمندایرانیقلمدادکرد.
▪موبایل فروش آبی

جباریهماکنوندوبابمغازهموبایلفروشیدربازارموبایل
تهران دارد .این بازار بزرگ ،متعلق به علی انصاری است که
گفتهمیشود یکیازحامیانمالیاستقاللیهابودهوهست
و مغازه اول جباری که از چند سال قبل آن را دایر کرده است،
هدیهعلیانصاریبابتثبتقراردادباباشگاهاستقاللاست.
البتهپیشازاینجبارییکرستورانهمزدهبود.
▪افتتاح  3شغل در یک روز

بازیکنزنیتروسیهکهبهاولقبمسیایرانیهمدادهاند سال
گذشته به طور همزمان ،صرافی ،آژانس هواپیمایی و موبایل
فروشیخودراافتتاحکرد.البته اومدیریتاینمجموعهجدید
رابهخواهرش«سولماز»سپردهاست.بسیاریازکاربراناین
اتفاق را تبریک گفتند و برای او و خواهرش آرزوی موفقیت
کردند .در مقابل بسیاری از کاربران بیان کردند که تهیه سه
مجوزهمزمانبرایکسبوکاربرایجوانهایمعمولیحتی
باتحصیالتباالبسیارسختاستاما«آزمون»آنرابهراحتی
دریافتکردهاست.
▪مختصری از بقیه فوتبالیست های بیزینس من

خداداد عزیزی ،علی کریمی ،شیث رضایی ،حسین کعبی
و خیلی از بازیکن های سابق فوتبال هم در کار ساخت و ساز
هستند اما دربــاره خــداداد عزیزی گفته می شود که هوش
اقتصادیباالییداردوغیرازیکگالری طالفروشی وسرمایه
گذاری در کشور امــارات ،یک شرکت تولید قطعات یدکی
اتومبیلدرسنگاپورهمدارد.نیکبختواحدییکتولیدی
پوشاکدارد.رضاعنایتیهمیکزمانفروشگاهلوازمتزییناتی
ماشین داشت پس از این که در این کار سودی ندید وارد بازار
موبایل شد تا شانسش را در خرید و فروش تلفن های همراه
امتحان کند .عنایتی در این کار هم سود زیادی نکرد .به نظر
می رسد که این بازیکن کار ساخت و ساز را با یکی از رفقایش
شروعکردهوآنراادامهمیدهد.
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