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احساناستادوبیخیالیآبکیمسئوالن!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

مجانی

دعوتبهکار

صحبتهایرئیسجمهور
دربارهساعتکاربازتابزیادی
داشتآیاآلمانیهاوژاپنیها
مجانیکارمیکردند؟



بودجه را صرف رشد و توسعه زیرساختهای
اقتصادی کرد .مردم نیز در کمال آرامش دولت
را یــاری کردند.عالوه بر این فرهنگ کار نیز
در آلمان رمز موفقیت این کشور پس از جنگ
جهانیدومبودهاست.تمرکزآلمانیهارویکار
و سخت کوشی آن ها تحسین برانگیز است .از
نظر آن ها زمان با ارزشترین کاالیی است که
دراختیاراست،پسبایدبیشترینبهرهراازآنبرد.

▪ژاپنبعدازبمبهیروشیما

2.8 M views
3.4 M views

احسان استاد
ِ
استاد محمدرضا شفیعی کدکنی از استادان محبوب و
بنام ادبیات است که بهتازگی به سرزمین آبا و اجدادی
خــود خراسان سفری داشته اســت .استاد در این
سفر خود به مشهد در مراسم جشن موسسه خیریه
«داراالکرام» که موسسه حامی کودکان محروممانده از
تحصیل است شرکت میکند .در همین مراسم ،استاد
تصمیم میگیرد عواید مادی کتاب «تذکرةاالولیا» را که
حاصل  40سال تالش ایشان روی این اثر ارجمند شیخ
عطار است به این موسسه اهدا کند .انتشار این خبر
موجی از احساسات خوب را در بین کاربران داشته است.
کاربری نوشت« :کاش همهمان این سادگی و نیکوکاری
را از استاد کدکنی یاد بگیریم» .کاربر دیگری نوشت:
«استاد شفیعی کدکنی الگوی مهربانی و بزرگی است».
کاربری هم نوشت« :دسترنج چهل سال تالش رو به این
راحتی ببخشی دل بزرگی می خواد».

قلیان بده ،بسته ورزشی بگیر!
رئیس هیئت ورزشهای همگانی یزد اعالم کرد که به
منظور حمایت از فرهنگ ورزش بین قشرهای مختلف
به ویژه نسل جوان به ازای تحویل هر قلیان یک بسته
ورزشی هدیه میدهد .در ادامه این خبر که خیلی زود
در بین کاربران بازتاب پیدا کرده بود مشخص می شود
که هر قلیان با بسته ای به ارزش  130هزار تومان
شامل کارت ۱۰جلسهای استخر و ۴۰هزار تومان کارت
خرید از فروشگاه ورزشی معاوضه می شود .کاربری
نوشت« :اگه باالتر از قلیون نمی خواین پول بدین
اندازه ارزش مادی قلیون که پول بدین!» کاربر دیگری
نوشت« :طرح خوبیه ولی جوون ها یه محیط برای تفریح
ارزون قیمت می خوان فقط ».کاربری هم نوشت« :اینم
از اون امر به معروف های دوست داشتنی بود که ایجابی
بود نه سلبی».





چسبیدن به سیم خاردار کجا و چسبیدن
به میز ریاست کجا...

+

جوون های جنگ چه راحت برای
مردم کشورشون از جونشون گذشتن
و چه پیرمردهایی که االن از میزشون
نمیتونن دل بکنن!

سید ابراهیم رئیسی
چــهــار مـــاه اســـت که
رئــیــس قـــوه قضاییه
شده اما هر ماه حداقل
یــک بــار بـــرای زیــارت
بــــه مــشــهــد مــشــرف
مــــــیشــــــود ،بـــــدون
تشریفات و سر و صدا

+

مسئولی که از مردم
دور باشه که دردشون
رو نمی فهمه

3.1 M views

2.4 M views

پرنده و بیخیالی مسئوالن
«این هم عامل افت فشار!» کاربری با نوشتن این توضیح
زیر یک ویدئو از بیتفاوتی مسئوالن آبفای شهرستان رباط
کریم گله کرد .بر اساس آن چه که در این ویدئو مشخص
میشود ،تعدادی از شهروندان برای حل مشکل افت
فشار آب در منطقه آالرد شهرستان رباط کریم تصمیم
به باز کردن لوله میگیرند که در عین ناباوری متوجه
میشوند الشه یک پرنده داخل لوله گیر کرده و باعث این
افت فشار آب شده است .کاربری با انتقاد از وضعیت
آبفای شهرستان گفت« :با این وضعیت رسیدگی ،معلوم
نیست این الشه از کی داخل لوله بوده و مردم این آب
آلوده را مصرف کردهاند» .کاربر دیگری هم نوشت:
«سوالی که پیش میآید این است که این پرنده چگونه
وارد این لوله شده است؟ این گونه عملکرد تصفیهخانه
زیر سوال میرود».

محبت سگی
در ویدئویی تاثیرگذار و عجیب که بهتازگی یکی از
کاربرانمنتشرکردهاستمادهسگیرامشاهدهمیکنیم
که مشغول دفن تولههای مرده خودش است .این کاربر
در توضیح این فیلم نوشته است« :این فیلم را برادرم
سه روز پیش در یکی از کارگاه های کنار جاده اهواز -
خرمشهر گرفته است .مادری که بر اثر گرمای طاقت
فرسا سه توله اش را از دست داده و در حال دفن آن
هاست .جالب است که هر کدام را جدا در زیر خاک قرار
می داد» .این صحنه دردناک باعث واکنشهای احساسی
کاربران زیادی شده است .کاربری در همین باره نوشت:
«حیوانات بسیار بیشتر از آن چه فکرش را میکنیم
احساسات دارند و محبت میفهمند» .کاربر دیگری هم
نوشت«:اشکمدراومدبهخاطراینهمهمحبتمادرانه».

جشن ازدواج دانشجویی
در دانشگاه کردستان

+

این جشن ها یه خوبی داره
هم هزینه ای نداره و هم یه
فرهنگ سازیه تهش اون
سکه هایی که هدیه میدن هم
دوست داشتنی ترش میکنه

پشت تاکسی نوشته
بود :باید تالش کنی تا
طالش کنی...



+

با وضعیت اقتصادی
این روزها ما خیلی زور
بزنیم میتونیم سنگ
پاش کنیم!



2.9 M views

نقدی بر یک همایش
2.1 M views

اختالط در آرایشگاه؟
ویدئویی از آرایشگاه هایی که به نظر می رسد در تهران یا
یکی از شهرهای کشورمان باشد در فضای مجازی منتشر
شده که خیلی پربازدید بود .این ویدئو مردان را در حال
کوتاه کردن موی زنان نشان می دهد .این مکانها طبیعتا
از نظر قانون و نظارت اماکن غیرمجاز به حساب میآیند.
مکانهای غیرمجاز هم از آن جایی که نظارتی بر آنها وجود
ندارد میتوانند مشکالتی را برای عده ای ایجاد کنند.
کاربری در این باره نوشت« :همین رو کم داشتیم ،بعد
از باشگاه مختلط حاال آرایشگاه مختلط!» کاربر دیگری زیر
یکی از عکسهای آرایشگاه مختلط نوشت« :این جا واقعا
ایرانه؟ باورم نمیشه!»

بعد از حواشی همایش عفاف و حجاب با اجرای علی زکریایی،
مجری و گوینده تلویزیون و رادیو که انتقادهای زیادی
به نوع صحبت های زکریایی شد دیروز دبیر ستاد امر به
معروف و نهی از منکر نیز در توئیتر خود نوشت « :تکیه
بر حرف های خوب زکریایی  ،زشتی حرف های دیگر رو که
دشمن دست میگیره از بین نمی بره .مثل این که یک نفر
خطاب به دیگری بگه «آقای بی شعور»!برای خوب حرف
زدن فقط الزم نیست یک چیزهایی رو بگیم ،درکنارش
باید یک کلماتی رو پرهیز کنیم ».کاربری نوشت« :رهبر
معظمانقالبوسردارسلیمانیهمدربارهحجابحرفزدند
برید ببینید اون بزرگوارا درباره بدحجاب و شل حجاب چه
گفتهاند »...کاربر دیگری نوشت« :مثل این که مسئوالن
برگزاری همایش قصد داشتن یک استندآپ کمدی در
این روز برگزار کنن که متاسفانه در اون موفق نبودن».

تصویر لو رفته از تقلب یک
اس ــت ــادب ــزرگ شــطــرنــج در
توالت!

+

باز کدوم آدم زبلی تونسته
توی سرویس بهداشتی ازش
عکس بگیره

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

صحبتهای رئیسجمهورطیسفربهاستانخراسانشمالی
که گفته بود ژاپنیها بعد از جنگ جهانی دوم گفتند باید روزی
هشت ساعت با پول و پنج ساعت مجانی کار کنیم خیلی زود در
فضایمجازیپیچیدوبرخیکاربرانباژستهایکارشناسانه
دربارهایناظهارنظرصحبتکردند .بهطورمثالکاربرینوشت:
«اگرماهمساعتهاییرومجانیکارکنیمشماهمقولمیدین
چشمتونرورویروابطببندیدوضوابطرواجراکنید».
درباره این بخش از صحبت های رئیس جمهور جست وجویی
کردیم و مشخص شد که بعد از جنگ جهانی دوم کارگران در
آلمان دو شیفت کار می کردند و تنها معادل یک شیفت کاری
حقوق می گرفتند .البته دربــاره وضعیت ژاپن مقاله و منبعی
درخصوص میزان ساعت کار آن ها پیدا نکردیم .با مطالعه
تجربیات توسعه آلمان و ژاپن ،به خوبی میتوان دریافت که در
کنارهمکاریمردم،تمرکزسیاستگذارانایندوکشوربرچند
عاملساختاریسببافزایشتولیدملیوارتقایاینکشورشد
ونقشسیاستمدارانهمدرکنارمردمبسیارحائزاهمیتاست.
▪آلمان پسا جنگ جهانی دوم

لودویگ ارهارد ،وزیر اقتصاد آلمان در بعد از جنگ جهانی دوم
اصالحات بسیاری از جمله کاهش 33درصدی نرخ مالیات را
اجراییکردتابهتولیدکنندههایداخلیکمککند.بهگزارش
ایران،دولتتمرکزخودرابرسیاستدرستوارداتوصادرات
قرار داد و تالش کرد ضمن کاهش وابستگی به خارج ،مردم را
تشویقبهخریدمحصوالتداخلیکند.دولتبهاینمنظورتمام

ژاپنی ها نیز بعد از پایان جنگ جهانی دوم تالش کردند
تا همچون آلمان با رقم زدن معجزه اقتصادی ،نام خود
را به عنوان کشوری موفق به ثبت برسانند .ژاپن بیش از
هرچیز متوجه تأثیر مالیاتها بود .شیگتو (رئیس کمیته
اقتصاد ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم) معتقد بود باال بردن
مالیاتها برای به چرخش درآوردن اقتصاد الزم است.
بنابراین در این زمینه بی پرده این موضوع را با مردم در میان
گذاشت و مسیری را که دولت میتوانست بپیماید تا کشور از
ورشکستگی نجات یابد ،ترسیم کرد .ژاپنیها هم بیش از هر
چیزازخطروارداتبیرویهآگاهبودند.بنابراینبرایجلوگیری
از واردات رو به سیاست حمایت از صنایع داخلی آوردند .دولت
به همین منظور شروع به افزایش تسهیالت به شرکتهای
بازرگانیوبخشتولیدداخلیراباوامهاوکمکهایاقتصادی
بال عوض تقویت کرد.همچنین فضای رقابتی بــرای تولید
کنندگان ایجاد کرد و محصولی که دارای کیفیت بود اجازه
صادرات داشت .حتی در مواردی اقدام به کاهش ارزش پول
ملی خود (ین) کرد تا در مقابل دالر آمریکا ،کاالی ژاپنی برای
خریداران خارجی ارزانتــر تمام شود وبه این طریق از تولید
داخلی خود با رویکرد صادراتی حمایت کند .با نگاهی به موارد
مذکور به نظر می رسد اگر چه مردم آلمان وژاپن سخت کوشی
و قناعت بسیاری بعد از جنگ داشتند اما ریل گذاری صحیح
سیاست گذاران آن ها و نظارت دقیق بر اجرای این سیاست ها
و همچنین مقابله با فساد شاید نقش مهم تری از سخت کوشی
مردم در رسیدن این کشور ها به توسعه داشته است.کاربری در
همین زمینه نوشت« :به نظرم آقای روحانی درست میگن هر
کشوری که بعد از جنگ توسعه پیدا کرده تا حد زیادی شاهد
سخت کوشی مردمش بودیم اما نمیشه این بخش را دید و از
مردم خواست مجانی کار کنن اما نقش سیاست های غلط
اقتصادی ،آزمایش و خطاها مثل ماجرای ارز  4200و فساد
را ندید ».
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فلسفه روز جهانی خواب به قرون
وغریبشاندانستند،برخیهمخواستارروزهایعجیبوغریب
وسطی برمیگردد؛ آدمهای آن دوران عقیده
تری بودند که ساخته ذهنشان بود .در ادامه چند نمونه از این
داشتند هرکسی که در این روز دیرتر از همه بخوابد ،تمام
روزهایجهانیعجیبوغریبراباهممرورمیکنیم.
سال بیحال خواهد بود  .فنالندی ها از سالها پیش این سنت
روز جهانی «توالت»
رادر ۲۷جوالیانجاممیدادند.
فلسفه اصلی پشت این نامگذاری ،بحران نداشتن توالت در
روز جهانی «حرف زدن مثل یک دزد دریایی»
کشورهاییمثلهندوکشورهایآفریقاییاستکهبهداشت
دو هنرپیشه ،روزی که داشتند راکت
فردی و عمومی افراد را به خطر میاندازد .در سال
بــال (نــوعــی تنیس ب ــدون ت ــور) بــازی
 ۲۰۱۳سازمانمللبرایباالبردنآگاهیجهانی
میکردند ،باعث به وجــود آمــدن این
باهدف مقابله با این بحران بهداشتی ،روز
مناسبتشدند.درطولبازیآنهادرست
 ۱۹نوامبرراروزجهانیتوالتنامید.
مانند دزدان دریایی حرف میزدند و به این
روز جهانی «مارمولک»
نتیجه رسیدند که بهتر است بــرای این که
روز  ۱۴آگوست روز جهانی مارمولک است.
بیشتر از این لحن لذت ببرند روز  ۱۹سپتامبر را به این نام
جالباستبدانیدکهمارمولکبرایچرخهمحیط
نامگذاریکنند.
زیستی اهمیت بسیار زیــادی دارد و گونه سمندرها با
روز جهانی «خنده»« ،بغل کردن فرزند»«،خوردن کراکر
کمترین آلودگی در محیط زیست از بین میرود و بسیار
رویصفحهکلید»«،گربه»«،مارمولک»«،رژلب»وبسیاری
حساساست.
از روزهــای عجیب و غریب دیگر هم در تقویم جهانی به ثبت
روز جهانی «هر چه دوست داری بخور»،
رسیدهاست.
ِ ۱۱می به نام روز «هر چه دوست داری بخور» ثبت
شده تا کسانی که با رژیمهای سخت دست و پنجه نرم
میکنند حداقل یک روز از سال را به رژیمشان خیانت
کنندوهرچهدوستدارندبخورند.

