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فروشکتابمتریشدوکفزنیبهگردنبندرسید !


جدالدوابرهبررس

تصاویر پربازدید فضای مجازی

تعطیالتآخرهفته



بحث 2روزهشدنتعطیالتآخرهفتهدوبارهاوجگرفتهموافقانومخالفانچهمیگویند؟

3.4 M views

عملیات نجات یا مرگ؟
یکی از ویدئوهایی که بسیار مورد توجه کاربران قرار
گرفت ویدئویی بود که در آن عده ای با بیل به کمک بچه
گربه ای رفتند که فکر می کردند روی درخت گیر کرده
است .آن ها با بیل به کمک بچه گربه بیچاره می روند و
او را از باالی درخت به پایین می اندازندو بچه گربه که
حسابی ترسیده برای فرار به خیابان می زند که با یک
خودرو برخورد می کند و جان می سپارد  .کاربری نوشت:
«اینا االن عملیات نجات می خواستن انجام بدن یا یه
عملیاتیبرایکشتناینبچهگربهداشتن».کاربردیگری
نوشت« :یاد اون ویدئویی که یارو اومده بود پرنده رو
آزاد کنه تا ولش کرد گربه اومد و گرفتش افتادم».
کاربری هم به طنز نوشت« :این جور مواقع بهتره با آتش
نشانی هماهنگ کنیم تا خدای نکرده برای خودمون یا
حیوون بیچاره اتفاقی نیفته».

2.8 M views

خالقیت نوجوان های والیبال دوست
ویدئوییازبازیوالیبالکودکاندرقائناتخراسانخیلی
زود بازتاب جهانی پیدا کرد و صفحه فدراسیونجهانی
والیبال و صفحه رسمی داوری والیبال ایران آن را در
اینستاگرام بازنشر کردند .در این ویدئو دو نوجوان در
حال بازی والیبال هستند و نوجوانی دیگر هم با باز کردن
دست هایش از هم برای آن ها نقش تور را بازی می کند.
کاربری نوشت« :بچه ها چقدر می تونن خالق باشن؟!
واین خالقیت ها بیشتر زمانی که بازی های گروهی دارند
نشون داده میشه ».کاربر دیگری نوشت« :نیازه که
وزارت ورزش برای ساخت ورزشگاه های کوچک توی هر
محله ای اقدام کنه تا بچه ها راحت تر ورزش کنن و لذت
ببرن ».کاربری هم نوشت« :دوستی واقعی رو میشه
تویعکسدیدیکیتورمیشهتابقیهلذتببرنواحتماال
این چرخه ادامه داره».
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▪دالیلمخالفانطرح

مخالفان این طرح تعدادشان نسبت به موافقان به مراتب کمتر
اســت .بررسیها نشان میدهد اثر سوء تعطیالت بر تولید
ناخالصداخلیبهعنوانیکیازمهمتریندغدغههایمخالفان
افزایش تعداد روزهای تعطیل در کشور ،مطرح است .تعدادی
از مخالفان هم بر این باورند که برخالف آمارها ،ایران کشوری
با تعطیالت زیاد است .آن ها تعطیالت کشور را با احتساب
تعطیالت نیمه پنهان  110روز اعــام می کنند ،دلیل این
محاسبه افزودن تعطیالت  13روزه نوروز و اضافه کردن بین
التعطیلینبهتعطیالترسمیکشوراست.
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دستورالعمل خوش تیپی معلمان
شرایط دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی برای جذب
دانشجو اعالم شد و تعدادی از شروط  15گانه آن در
شبکه های اجتماعی با واکنش همراه بود .معدل ،سن و
تراز علمی تعدادی از این 15شرط است .اما شرایط دیگری
مثل سالمت جسم و روان از توانایی گفتاری تا قد و وزن و
نداشتن کراهت منظر هم در این  15شرط وجود دارد که
کاربران را به واکنش وا داشت .کاربری نوشت« :خوش به
حال دانش آموز های فعلی همه چی داره علمی براشون
پیش می ره دوره ما آزمایش و خطا بود » .کاربر دیگری
نوشت« :چرا نباید آدمی که ظاهر زیبا نداره ولی علمش رو
داره معلم بشه؟» کاربری هم در پاسخ گفت« :چون قراره
بچه ها از بودن توی محیط مدرسه لذت ببرن تا یادگیری
شون افزایش یابد».



کتاب متری چند؟
درباره کتاب هایی که برای دکور خانه خریده می شوند تا
به وسایل خانه بیایند مطلب زیاد شنیده بودیم ولی یکی
از کاربران فضای مجازی از سفارش مدیرعاملی برای
خرید یک و نیم متر کتاب با جلد قرمز برای دکوراسیون
اتاقش خبر داد که واکنش های زیادی به همراه داشت.
کاربری نوشت« :وقتی مدیرعامل کیلویی انتخاب میشه
کتاب هم متری خریده میشه و اقتصاد هم این میشه
حال و روزش ».کاربر دیگری نوشت« :کاش کمی هم
به دکوراسیون ذهنمون فکر کنیم!» کاربری هم به نقل
از واشنگتن پست نوشت« :چند وقت پیش واشنگتن
پست نوشت که بانوی اول آمریکا هم کتاب متری می
خره چون خودش در گفت وگو با واشنگتن پست اعالم
کرده بوده کتاب نمی خونه اما عکس های سالن کتابخونه
کاخ سفید نشون می داد که مالنیا رفته کلی کتاب سبز
خریده تا بتونه باهاش چیزی شبیه به درخت کریسمس
درست کنه».



کف زنی به گردنبند رسید!
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ویدئویی از سرقت گردنبند در فضای مجازی منتشر شد
که بازتاب زیادی داشت .در این ویدئو می بینیم که راکب
موتور از موتور پیاده شده و در عرض چند ثانیه گردنبند
جوانی را که داخل خودرو در حال گوش دادن به آهنگ بود
به سرقت می برد .بیشتر کاربران با زیاد شدن ویدئوهای
سرقت به شیوه های مختلف ،توصیه های ایمنی را برای
ایمن ماندن از سرقت نوشتند.کاربری نوشت« :زن و مرد
نداره ،حواستون باشه که زیور آالتی که دیده میشه رو
در جاهای خلوت استفاده نکنید ».کاربر دیگری نوشت:
«من این قدر صحنه دزدی دیدم که دیگه نمی تونم با
آرامش تو خیابون راه برم ».کاربری هم نوشت« :توی اکثر
شهرهای بزرگ دنیا این مدل بزهکاری ها هست و مختص
ایران نیست».

▪تعطیالتدردنیا

آمارها نشان میدهد تعداد تعطیالت آخر هفته و مناسبتی
در اکثر کشورهای جهان بین  ۱۱۰تا  ۱۲۹روز اما در ایران با
احتساب ۲۶روزتعطیلیرسمیو ۵۲روزتعطیلیجمعهتعداد
یرسد.
آنتنهابه ۷۸روزم 
بهغیرازایرانفقطکشورهایافغانستان،جیبوتی،کرهشمالی،
هند،مکزیکو 8کشوردیگریکروزتعطیلیپایانهفتهدارند.

چالشجادوگر برای چهرهها

علیکریمیویالوبی.ام.وخودرا برایهمدردیبامردم
فروخت.نفربعدیاینفهرستکیست؟

دم
م ش گر
م
ا
م
ا
اگه
ی دو
نست
م
پ طالعه مو سرانه
ن
ای
چ
ی
ق
ن
در
ه یه ای
باکس م کس
یذ
حالشو بب اشت
ریم!

2.9 M views

امر به معروف مترویی
«تو قطار بودم که دوتا خانم روبه روم بی حجاب بودن و
واقعا آزارم میدادن .موقع پیاده شدن روی برگه یه جمله
نوشتم ،گذاشتم جلوشون و پیاده شدم .سپاس گزارم از
این که دو ساعت آزادی رو از چشمان من گرفتید ».این
توئیت یکی از فعاالن فضای مجازی بود که خیلی زود با
واکنش کاربران دیگر همراه بود .کاربری نوشت« :دمت
گرم که آخرش امر به معروف و نهی از منکر کردی» .کاربر
دیگری هم نوشت« :الزم نبود دو ساعت صبر کنی ،همون
لحظه اول می گفتی حجابشون رو درست می کردن ،شاید
حواسشون نبوده که شالشون افتاده».کاربر دیگری
نوشت« :به نظرم شاید این شیوه امر به معروف و نهی از
منکر از شیوه تند و خشن موثر تر باشه »...

▪دالیلموافقانطرح

موافقان با در نظر گرفتن تجربیات جهانی بر این باورند که با
افزودن یک روز تعطیلی به تعطیالت آخر هفته می توان به رشد
گردشگریداخلیکمککرد.ازمهمتریندالیلموافقانبرای
افزایشتعطیالتبسترسازیبرایتجدیدقواوفراغتنیرویکار
است.بررسیهایعلمینشانمیدهدکهاثرمحرکتعطیالت
چند روزه پس از  ۷۲ساعت از بین خواهد رفت و این در حالی
استکهایناثردرتعطیالتیکروزهبربهروهوریدرهمانروز

نخستمراجعهبهمحیطکارازبینخواهدرفت،تفاوتیکهیکی
از مهمترین منطقهای پشتیبان دو روزه شدن تعطیالت در
کشورهایمختلفنیزبودهاست.
موافقان همچنین افزایش تعطیالت را مانع رشد اقتصادی
نمیدانندآنهامعتقدندبسیاریازبخشهامانندکشاورزی،
ارتباطاتوحملنقلازاینتغییراثرچندانینخواهندپذیرفت
از سوی دیگر برخی از بخشها مانند گردشگری ،رستورانها
و هتلداری با دو روزه شدن تعطیالت با جهشی عظیم مواجه
خواهند شد .بخشهای صنعتی نیز عالوه بر انتفاع از تحریک
بهرهوری میتوانند با تنظیم و بهروزرسانی تقویم کاری خود
بخشقابلتوجهیازاثرتعطیلیرا پوشش دهند.
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بهتازگیتصویریازتعدادروزهایتعطیلعیدقرباندرکشورهایمسلماندرشبکههایاجتماعیدستبهدستمیشد
کهنشانمیدادکشورعربستانبهمناسبتاینعید 16روز،ترکیهوقطر 10روز،اماراتوسودان 9روزومابقیکشورهای
مسلمانهمبیشازیکروزتعطیلیداشتندوفقطایرانبودکهبایکروزتعطیلیدرانتهایجدولبود.ازسال 89تاکنون
طرحهایمختلفیبرایساماندهیتعطیالتازسویمرکزپژوهشهایمجلسوکارشناسانبهمنظورکاهشیاافزایش
تعطیالترسمیکشورمطرحشدهکهالبتهتاکنونهیچکدامبهنتیجهنرسیدهاستودوبارهنیزقراراستطرحدوروزهشدن
تعطیالتآخرهفتهدرکمیسیوناجتماعیمجلسبررسیشود.اینطرحموافقانومخالفانیداردکهسعیداریمدراین
ستوننظرهایآنهارامنعکسوتعطیالتکشورمانراباکشورهایدیگرجهانمقایسهکنیم.

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

سید مصطفی صابری-چندروز قبل خبری غیررسمی
منتشرشدمبنیبراینکهعلیکریمیستارهسابقپرسپولیس
و تیم ملی که به جــادوگــر فوتبال معروف اســت ،خــودروی
بی.ام.دبلیواشرافروختهومزدا 3خریدهوقصدداردویالیش
درلواسانراهمبفروشدتاآپارتمانیکوچکتردرتهرانبخرد.او
بهدوستانشکهعلتماجراراجویاشدندگفته«:اینروزهااغلب
مردمبامشکالتاقتصادیدستوپنجهنرممیکنندوازماهمبه
هرحالتوقعدارند.مردمانتظاردارندماهممثلبقیهباشیمو»...
شایدازمزداسواریونقلمکانکریمیبهشکلمستقیمچیزی
عایدمردمنشوداماهمینقدرکهیکستارهبهایننتیجهرسیده
درحدخودشبایدکاریراانجامدهدکهازدستشساختهاست
قابلتحسینومرهمکمیاستبرزخمهایمعیشتیمردم.علی
کریمیبابازیدرلیگهایحاشیهخلیجفارسوبعدهمآلمانو
ریختنسرمایهاقتصادیاشدرساختوسازثروتزیادیبههم
زد اما در جوانی هم اهل تفاخر و ژست گرفتن کنار خودروهای
لوکسنبود.شایداینویژگینسلیباشدکهروزهایشهرتشان
عرق ریختن و مردم داری ،اولویت داشت به پیج پرمخاطب
داشتنوحاشیههایزرد.کریمیدرزندگیشخصیوحرفهای
اش نقاط ضعف زیادی دارد اما یک ویژگی خوبش این است که

عملگراست.
برخالف خیلی
از سلبریتی ها به ویژه
بازیگران ،که از هر چیزی که کالس دارد می گویند چه مردم و
مشکالتشانباشدچهمحیطزیستوگرمایشزمینویخهای
قطبی.ماامروزبهچهرههایینیازداریمکهعملکنندتامردمآن
هاراکنارخودشانحسکنند .ماجرای رسولخطیبی وفروش
بنزش راهمشایدبتواندرهمینقالبدیدخطیبیکهچندسال
قبل در ترافیک می شنود پسر بچه ای به پدرش گالیه می کند
«ببین بابا! این آقا چه بنز خوشگلی داره اما تو حتی یک پیکان
هم نداری » .تصمیم می گیرد از آن تاریخ به بعد ،هرگز سوار بنز
نشودویکپرشیا میخردتادلکسی رانشکند.رسولخطیبی
اهلشوآفنبودهمانطورکهعلیکریمینیستنفربعدیاین
فهرستچهکسی خواهدبودفهرستیکهاینروزها بدجوربه
طوالنیشدنآننیازمندیم.

