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نیاز امروز تاکسی های ایران
تصویری ازابتکار جالب راننده اوبر در فضای مجازی
منتشر شد که با استقبال بی سابقه ای در بین کاربران
روبه رو شد .این راننده بروشوری در اختیار مسافرهایش
قرار می دهد تا انتخاب کنند که در مسیر راننده درباره
چه موضوعی با آن ها صحبت کند .در میان این گزینه ها،
گزینه سکوت هم دیده می شود که مورد توجه کاربران
فضای مجازی قرار گرفت .کاربری نوشت« :چقدر این
بروشورها توی تاکسی و بعضی از این دورهمی ها الزمه».
کاربر دیگری نوشت« :این بروشور رو تا بخوای بخونی که
رسیدی به مقصد!» کاربری هم نوشت« :اصال زیبایی تو
تاکسی نشستن به اینه که از هر دری حرفی گفته شه».
کاربر دیگری هم معتقد بود که این راننده خیلی از خود
راضی بوده که فکر می کرده علم صحبت کردن درباره
خیلی از مسائل رو داره.



1.1 M views

راز بقا به روایت عمو جواد!
بعد از انتشار خبر راوی مستند حیات وحش شدن جواد
خیابانی در شبکه نشنال جئوگرافیک ،فیلم حیات وحشی
با صداگذاری از گزارش های فوتبال او در فضای مجازی
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .هرچند این خبر
توسط خود خیابانی تکذیب شد اما همان شایعه ،سوژه ای
برای شوخی کاربران با این گزارشگر فوتبال شد .کاربری
نوشت« :از این پس احتماال می شنویم؛ یوزپلنگی که
آهو می خوره قطعا گوشتخواره ،سرعت شیر از گورخر
بیشتره اما این چیزی از ارزش های گورخر کم نمی کنه
فوتبال آسیا ندار ،۰به
غزال
وغزال آفریقایی نسبتی با
ِ
ِ
خصوص با عزیزیشون!» کاربر دیگری نوشت« :فکرکنم
وقتی شیر داره به گله گورخرا حمله می کنه میگه حاال
فرصت برای سلطان جنگل،یه شکار یه شکار یه شکارررر
نههه شیر موفق نمیشه سرعت گورخر خیلی بیشتر شد».
کاربری هم نوشت« :خوب شد علیفر رو نبردن وگرنه هر
وقتیحیوونیموردحملهقرارمیگرفتبهسیستمدفاعی
حیوون گیر می داد!»
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پراید مقصر است یا تخمه؟!
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مدیر خاطی غله به جای توبیخ «تجلیل» شد!
خبر تجلیل از مدیر خاطی غله گنبد کاووس که پنج شنبه
هفته گذشته خبر دستگیری اش منتشر شده بود ،خیلی
زود در فضای مجازی دست به دست شد .از این مدیر
خاطی ،درست دو روز بعد از دستگیری در مراسمی با
عنوان جشن برداشت گندم ،تجلیل و مدال به گردن او
آویختهشد.پنجشنبههفتهگذشتهبودکهخبردستگیری
مدیر و هشت نفر از کارکنان شرکت غله گنبدکاووس به
خاطر ترکیب کردن نخاله ها و فضوالت حیوانی با گندم و
تخلیه آن در سیلوی دولتی از سوی رئیس کل دادگستری
استان گلستان اعالم شده بود.فرماندار گنبدکاووس که
از حاضران در مراسم تجلیل بود ،در واکنش به این اتفاق،
گفت« :این مدیر ظاهرا با قید وثیقه و برای تسریع در
روند پیگیری آزاد شده و این برنامه از قبل پیشبینی
شدهبود» .رئیس کل دادگستری گلستان هم در واکنش
ی دانم پشت این
به این اتفاق به خبرنگاران ،گفت« :نم 
ماجرا که از یک متخلف حمایت میشود ،چیست!»
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نظام پزشکی نهادی برای سالمت یا تهدید مردم!
یادداشت رئیس نظام پزشکی که کشور که در آن سالمت
مردم را تهدید کرده بود با واکنش مردم مواجه شد .او که
به نظر از انتقاد به پرداخت نکردن مالیات توسط پزشکان
شاکی بود در یادداشتی به مناسبت روز پزشک نوشت:
«این جانب هشدار میدهم که در پیش گرفتن روش
تخریبی توسط این گونه افراد و خدشه در اعتماد مردم به
پزشکانشان ،پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم دارد.
تحتفشاروهجمهقراردادنپزشکان،مصداقبارز«کسی
بر سر شاخ بن میبرید» است! درهای بازار کار کشورهای
پیشرفته دنیا به روی این نخبگان باز است و در آن جا قدر
میبینند و در صدر مینشینند!» کاربری نوشت« :بابا یه
کارت خوان قراره بذارین از این به بعد مثل بقیه مردم
مالیات بدین ،این همه تهدید و قدر ما پزشکان حکیم رو
بدونید نداره که!» کاربر دیگری نوشت« :باالخره شما هم
تسلیم قانون میشید و هیچ پزشک متعهدی حاضر نیست
سالمت مردم رو به خطر بندازه»

دوتصویرتوسطکاربراندرفضایمجازیباهممقایسهشدکهبازتابزیادیهمداشت.درتصویرپایینچهرههایمطرح
سینمایجهانرامیبینیمکهدرحالاستفادهازوسایلنقلیهعمومیودرکنارمردمهستندودرتصویرباالبرخیسلبریتی
هایوطنیدیدهمیشوندکهدرکنارافراد تنومندیکهبهبادیگاردمعروفاندراهمیروند.پدیدهایکهاینروزهاباعنوانی
بهناممحافظشخصییابادیگاردبرایبسیاریازچهرههاوآدمهایپولدارجذابیتپیداکردهاست.بعیداستدرمراسمی
کهسلبریتیهادرآنحاضرمیشوند،حضورچندآدمتنومندبااندامیورزیدهوعینکآفتابیبرچشمرادرکنارسلبریتیها
ندیدهباشید.ازشیالخداداددرمراسمرونماییازکتابشگرفتهتاخوانندههاییچونمحسنابراهیمزادهوآرمینزارعی
(آرمینتوایافام)،خوانندهزیرزمینیموسیقیبرایحضوردربینمردمازبادیگارداستفادهمیکنند.

پولدارهای
اینستاگرام

1.2 M views



محافظ های شخصی چگونه استخدام می شوند
وبرای حفاظت از چهرهها چقدر دستمزد می گیرند؟
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صحبتهایمدیرعاملستادمعاینهفنیخودروهایتهران
بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشت .او از بیشترین
آمار مردودی پراید در تست انحراف فرمان و بیشترین
آمار فوتی این خودرو گفت .اما بخشی از صحبت های او
با واکنش طنز کاربران همراه بود که در آن گفته بود ،سه
سال پیش وزیر وقت صنعت مصاحبهای انجام داد که در
آن گفت« :چه کسی گفته پراید ناایمن است ؟ مردم پشت
فرمان تخمه میخورند و حواسشان پرت میشود و همین
عامل تصادف است نه پراید!» کاربری نوشت« :هم پول
ملتو می گیرن هم جونشونو ،دست آخر مسخرشونم می
کنن!» کاربر دیگری نوشت« :هوای آلوده رو هم بندازید
گردن کنسروهای لوبیا دیگه که خیالمون راحت شه».
کاربری هم نوشت« :چرا بعضی از مسئوالن سختشونه
اشتباهاتشون رو بپذیرن!»

ابدیگــــــــاردم

چندیمگیری

851 K views

بچه ها را بازیچه حماقت خود نکنید
ویدئویی از موتور سواری یک مرد به همراه دختر بچه
ای حدودا هشت ساله در فضای مجازی منتشر شد که
اعتراض های زیادی را به همراه داشت .در این ویدئو مرد
کهبهنظرپدردختربچهاست،کنترلموتوررابهدختربچه
سپرده و در یکی از خیابان های کشورمان در حال رانندگی
است .کاربری که با دیدن این ویدئو بسیار از این حرکت
خشمگین شده بود ،نوشت« :هر بالیی می خواین سر
خودتون بیارید ،بیارید ولی دیگه بچه ها رو بازیچه حماقت
خودتون نکنید» .کاربر دیگری نوشت« :کاله ایمنی که نمی
ذارید حداقل این کارا رو دیگه نکنید!»

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

پز اجتماعی یا مراقبت؟

ظاهریدورههایمخصوصبادیگاردیراهمدیدهاندامادرکل
بایدبیشاز 26سالسنوباالی ۱۸۰سانتیمترقدوبیشتراز
۱۰۰کیلوگرموزنداشتهباشند».اودربارهتواناییمحافظهای
دوره دیده افزود« :این افراد دوره های ،دفاع شخصی ،آموزش
تئوریامورحفاظتی،آشناییباقوانینومقرراتحقوق،مدیریت
بحران،زبانبدن،کمکهایاولیه،اطفایحریقوآموزشهای
پیشگیریازخطررادیدهاند».

از تصاویری که در چند وقت اخیر در فضای مجازی مدام دست
به دست میشود و مــردم در شبکههای اجتماعی آن ها را
بازنشر می کنند می توان تصاویر زیادی از بازیگران ،خواننده
ها و ورزشکارانی را دید که از تیم محافظت و تشریفات یا همان
بادیگارد استفاده میکنند و واکنشهای مختلفی را هم شاهد
بوده ایم .بعد از این که ویدئو و تصاویری از احمد ایراندوست که
خیلیها او را با نقش غول برره میشناسند و از قضا خود او هم
گویا زمانی شغل بادیگاردی داشته ! در فضای مجازی پخش
شد ،بسیاری از کاربران این کار را مانور تجمل دانستند و این
حرکت را نوعی پز اجتماعی قلمداد کردند .عدهای دیگری
از کاربران میگویند مگر قرار نبود چهرههای هنری مردمی
باشند؟ در عین حال در گفت و گو با کسانی که در این حوزه
مشغول کار هستند ،آن ها معتقد بودند که این کار برای نظم
دادن اوضاع انجام میشود چون وقتی یک سلبریتی در یک
محفل همگانی حضور پیدا میکند عالوه بر به هم ریختن
شرایط و هرج و مرج متأسفانه افــرادی هستند که با ابراز
عالقههای اشتباه میتوانند دردسرساز باشند .به همین دلیل
تیم های حفاظت و محافظان تالش میکنند از به وجود آمدن
این مشکالت جلوگیری کنند.

شاید برای تان جالب باشد که بدانید این آدم های تنومند که به
عنوانمحافظشخصیفعالیتمیکنندبرایهرشیفتکاری
چقدر دستمزد می گیرند؟ در کشورهای غربی مثل آمریکا
بادیگاردهای شخصی به ازای هر ساعت حــدود  100دالر
دستمزد می گیرند .در ایران اما کمی متفاوت است .در ایران
بادیگاردهابهصورتساعتی،روزانهوماهانهحقوقمیگیرند.
بادیگاردهاییکه فقطاندامتنومنددارندساعتی 100تا150
هزارتومان،روزانه 400تا  450هزارتومانوماهانهپنجمیلیون
تومان اما بادیگاردهای حرفه ای و دوره دیده معموال ساعتی
 250تا 300هزارتومان،روزانه 800هزارتایکمیلیونتومان
وماهانهبین 10تا 15میلیوندستمزدمیگیرند.

مشخصات بادیگاردها

بادیگارد؛ شغلی قانونی یا غیرقانونی؟

تنومندانی با کت و شلوارهای یک دست ،هندزفری به گوش،
عینک دودی به چشم و قدی بلند که وقتی با آنهــا رو به رو
میشوی انگار دیواری بزرگ جلوی چشمانت را گرفته است.
اینهامشخصاتظاهریاشخاصیاستکهکموبیشنگاههای
مان به دیدنشان در مراسمهای بزرگ و محفلهای پروپیمان
عادتکردهاستوماآنهارابااسمهایمختلفیمثلبادیگارد،
تیم حفاظت ،تیم تشریفات و ...میشناسیم .اما برای آشنایی
بیشتر با یکی از شرکتهای معروف در زمینه تشریفات تماس
گرفتیم و مدیر شرکت درباره مشخصات محافظ شخصی این
گونه گفت« :ما دو نوع محافظ داریم ،محافظ هایی که فقط قد
بلندی دارند و تنومندند و محافظ هایی که در کنار مشخصات

نکتهجالبتوجهشغلمحافظتازافراداینجاستکهباوجود
شرکت های زیاد خدمات دهنده و بادیگاردهایی که هر روز
در فیلم و عکس های بازیگران ،خواننده ها ،ورزشکاران و بچه
پولدارها می بینیم  ،این شغل جایی در کشور ما ندارد تا جایی
که سردار محمد شرفی سال گذشته در گفت و گو با تسنیم در
واکنشبهفعالیتبرخیافرادوشرکتهایخصوصیباعنوان
«محافظان شخصی یا بادیگارد» که سرویسهای محافظتی را
بهبرخیافرادوازجملهسلبریتیهاارائهمیدهند،اظهارکرد:
«پلیسونیرویانتظامیهیچمجوزیبرایمحافظتشخصیاز
افرادیافعالیتبادیگاردهاصادرنکردهونهتنهاپلیسبلکه قانون
نیزچنیناجازهایراندادهاست».

دستمزد بادیگاردها

