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2.9 M views

ابزار جدید دعوا مخصوص شاطرها!
یکی از ویدئوهای پربیننده در روزهای گذشته ،درگیری
یک شاطر نانوایی با یکی از مشتریانش بود که واکنش
های زیادی داشت .در این ویدئو شاطر مشخص نیست
سر چه موضوعی با کسی که در صف نان ایستاده به اختالف
می خورد و با چوب مخصوص نانوایی سنگکی به جان
مشتری می افتد .کاربران هم به این وسیله جدید که در
دعوا استفاده شده واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«اختراع باتوم جدید از سوی شاطر زحمتکش و مقداری
کم اعصاب در یک نانوایی سنگکی ».کاربر دیگری نوشت:
«کاش توی تلویزیون و رادیو به مردم یاد بدن موقع
عصبانیتچطوریخودشونروکنترلکنن».کاربریهمبه
طنز نوشت« :حاال که این جوریه بهتره هر شغلی از ابزاری
که ممکنه توی دعوا ازشون استفاده کنه بگه که وقتی
میریمسراغاونشغلهاسپرمحافظتیشروتهیهکنیم».

2.4 M views

جهیزیه یا نمایش مصرفگرایی؟
«این همه ترویج مصرفگرایی واسه چیه آخه؟!» بعضی
از رسومی که در آغاز زندگی زوجهای جوان رایج شدهاند،
بسیار عجیب و غیرمنطقی هستند .از پر کردن یخچال
زوجهای جوان گرفته تا گذاشتن وسایل بسیار کمکاربرد
در جهیزیه و راه انداختن کارناوال جهیزیه .بهتازگی
عکسی از جهیزیه در فضای مجازی منتشر شده که
واکنشهای زیادی را در پی داشته است .در این عکس
مقدار زیادی خشکبار ،حبوبات و وسایل بهداشتی به
عنوان جهیزیه جمعآوری و به نمایش گذاشته شده است.
موضوعایناستکهمعلومنیست چقدرازاینموادواقعا
مصرف و چه مقدارشان حیف و میل شوند .کاربری در
واکنش به این عکس نوشت« :من واقعا اولش فکر کردم
این کمکهای غیرنقدی به مردم نیازمنده اما بعد متوجه
شدمجهیزیههستن!نمیدونمکیمیخوایمدستازاین
تجمالت و مصرفگرایی برداریم».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
مومیایی هخامنشی

سالمترین مرد
نمکیکشف
شده تا امروز
از معدن نمک
چهرآباد زنجان
که سالمترین
نمونه پارچه و
لباسکشف
شده از دوران
هخامنشیرو
داره و 2300
سال هم
قدمتشه
مقایسهحاشیهدار



مقایسهیک
محیطباناز
دستخودش
باپنجهخرس
گریزلیتوی
اینستاگرامباعث
شدهتادخترش
براشبنویسه:
«هرناخنشیه
الکروکامل
تموممیکنه!»
وسه مرگ
ب

2.8 M views

خودروی آتش نشانی یا جاده شوی!
استفاده از همه ظرفیت های کشور از جمله آتش نشانی
برای بهتر شدن وضعیت مردم سیل زده سیستان و
بلوچستان مورد اتفاق همه مردم است اما در این میان
روزگذشته ویدئویی در شبکه های اجتماعی از یک
خودروی آتش نشانی در مناطق سیل زده دست به دست
می شد که انتقادهای زیادی را به همراه داشت .این
خودروی آتش نشانی به جای این که به مردم سیلزده
کمک کند ،در حال شست وشوی جاده بود .کاربری نوشت:
«حتما یه مسئول می خواسته از اونجا رد شه و می خوان
جاده تمیز باشه ولی من اگه جای اون مسئول باشم کسی
که این دستور رو داده توبیخ می کنم تا دیگه کسی برای
پاچه خواری از این کارا نکنه ».کاربر دیگری در تایید
نوشته های قبلی نوشت« :همین خودشیرینی ها از
سیستم اداری ما حذف شه خیلی از مشکالت کشور حل
میشه و منابع سرجای خودش مصرف میشه».

کولبری برای کمکرسانی
«به داد مردم سیلزده برسیم» .در این روزها گروهها و
افراد مختلفی از خود مردم داوطلبانه در مناطق سیلزده
سیستانوبلوچستانحضوردارندتابههموطنانخودشان
بههرشکلیکهمیتوانندکمککنند.تصاویروروایتهای
منتشر شده از منطقه نشان میدهد هنوز در بسیاری
از مناطق مذکور ،راههای مواصالتی قطع است .عکسی
هم بهتازگی از حوالی نیکشهر منتشر شده که یک دنیا
مهربانی و همدلی در آن دیده میشود .در این عکس،
افرادی داوطلبانه برای کمک به مردم حادثهدیده به دلیل
نبود راه ارتباطی ،مواد غذایی مورد نیاز را از روی تپهها
کولبری کرده و به دوش میکشند .کاربری نوشت« :ما
مردم خودمان هم باید هوای خودمان را داشته باشیم و
فقطمنتظرمسئوالننباشیم».

تصویرجذاب
ازبازیپلنگ
وطعمهاش
درپارکملی
کورگردر
آفریقایجنوبی
کهرینارد
مولمن26
سالهبهثبت
رسونده!

سوژه روز

تیاگهروزنمازجمعهتوی
وزیرجوانح
ینهمنرهبازمیهحاشیهای
جایگاهمسئول
تکفشاشرودرآوردنکه
داره،اینبارقیم
 254یوروست!

شوخیبا
مدل
ریشرضاییان
2.1 M views
3.4 M views

درآمدزایی عجیب ،پیشنهاد به آقای نوبخت!
«تحویل هر گوشی هزار تومان!» موضوع همراه داشتن
گوشی موبایل در مدارس در این سالها همواره موضوع
پربحثی بوده و دردسرهای زیادی به همراه داشته است.
فارغ از مجاز یا غیرمجاز بودن آن ،فیلمی بهتازگی از یک
مدرسه منتشر شده که موضوع را وارد ابعاد جدیدی کرده
است .در توضیح ویدئویی که از یک مدرسه در ارومیه
منتشرشده،آمده«:مسئوالنمدرسهولیعصر،گوشیهای
موبایل دانشآموزان را قبل از امتحان گرفتهاند و برای
ی به دانش آموزان ،هزار تومن از آنان
پس دادن هر گوش 
دریافت میکنند!» موضوعی که اگر درست باشد به طور
واضح غیرقانونی است و الزم است به آن رسیدگی شود.
کاربری با انتشار این ویدئو به طنز نوشت« :دست به
دست کنید برسه به دست رئیس سازمان برنامه و بودجه
تا راههای جدید درآمدزایی رو یاد بگیره!»

شترکشی در استرالیا
آتشسوزی گسترده در استرالیا ،خسارات و مشکالت
بسیاری برای این کشور بهوجود آورده است .از بین
رفتن بسیاری از گیاهان و جانوران ،زنجیره غذایی زیست
بوم منطقه را با معضل مواجه کرده بهطوری که مقامات
این کشور بهتازگی تصمیم به کشتار  10هزار نفر شتر
گرفتهاند .در چنین شرایطی که خشکسالی و کمبود مواد
غذایی در منطقه وجود دارد ،شترها به عنوان گونهای
مهاجم شناخته و معدومسازی میشوند تا دردسرهای
جدیدی بــرای ساکنان استرالیا بهوجود نیاورند .به
گفته مقامات رسمی تا کنون پنج هزار شتر با شلیک
تکتیراندازان از روی بالگردها از بین رفتهاند و پنج هزار
شتر دیگر باید کشته شوند .کاربری نوشت« :چه بسا کل
این حوادث به خاطر دست بردن انسان در طبیعت باشه.
حاال اولین قربانیها هم موجودات بیزبون هستن» .کاربر
دیگری نوشت« :این شترها بومی استرالیا نیستند و چون
مهاجم هستن ،از کشتنشون ناگزیرند».

زندگی بدون شبکههای اجتماعی؛ تلخ یا شیرین؟
برای انسان مدرن و امروزی ،ساده نیست دل کندن
از شبکههای اجتماعی آنالین اما با تایید این جمله
در این مطلب ،قصد داریــم از تجربه چهار ماهه
فردی بنویسیم که ارتباط خود را به طور کامل با
تمامی شبکههای اجتماعی قطع کرده بود« .ایسرا
گراسیا» وقتی برای اولین بار تصمیم گرفت از دنیای
ِ
ارتباطات لحظهبهلحظه دست بکشد ،فقط برای یک
ماه برنامهریزی کرده بود .این تصمیم پس از چندین
جهان بیپایان ،برایش چندان
سال اتصال دایم به
ِ
هم آسان نبود .او این ها را از خودش میپرسید:
«چــرا باید شبکههای اجتماعی را ترک کنم؟ آیا
این کار فرصتهای تــاز های در زندگی من ایجاد
خواهد کرد؟ آیا چیزی تغییر خواهد کرد؟ آیا این
تصمیم درستی است و من مطمئنم که میخواهم
این کار را انجام دهم؟» هم اکنون که حدود چهار
ماه از ترک شبکههای اجتماعی گراسیا گذشته ،او
مجازی ارتباطها،
شک دارد که آیا برگشت به دنیای
ِ
درست است یا غلط؟ به این دلیل که قطع اتصال به
شبکههای اجتماعی موفقیتهای بسیاری برای او
به همراه داشته است .الزم است اشاره کنیم ادامه
این مطلب از زبان کسی نوشته شده که تجرب ه ترک
چهار ماهه شبکههای اجتماعی را داشته است.
همراهمان باشید.

▪تجرب هقطعارتباطباشبکههایاجتماعی

گراسیا نوشته« :پس از ترک دنیای وسیع شبکههای اجتماعی
 ۱۰۰درصد قانع شدم که بدون این شبکههای آنالین هم
میتوان به زندگی خود ادامه داد .تجربه ترک این شبکهها
تجربه فردی بسیار پرقدرتی را برای من به دنبال داشت .به این
خاطر که دوری از جریانهای روز که در شبکههای اجتماعی
جاری است ،کمک میکند تا شما اتفاقهایی را که به وقوع
میپیوندند ،با رضایت بیشتری قبول کنید .در ضمن ،ما
تقریبا به نیمی از اطالعاتی که این شبکهها دایم در اختیار ما
قرار میدهند نیازی نداریم .در حالی که به ما تلقین شده این
دادهها بسیار ضروری و بعضا ،حیاتی هستند».
او پس از تجربه تــرک شبکههای اجتماعی به موضوعات
مختلفی فکر کرده است که برخی از آن ها را می خوانید.
ارتباطها :به نظرم این که دایم در تالش برای اثرگذاری مثبت
روی دیگران باشید ،باعث میشود تا وقتی نیستید ،آن ها شما
را به کل فراموش کنند.
بازاریابی :وقتی شما (به عنوان استار تآپ یا صاحب یک
کسبوکار) بازاریابی اینترنتی را کنار بگذارید ،همه تمرکزتان
روی این خواهد بود که مشتریهای خود را خشنود نگه دارید
و این جاست که معجزه روی میدهد.
پیامرسانی :به عنوان صاحب یک کسبوکار لزومی ندارد
بیشتر از آن چه وجود دارد ،اطال عرسانی کنید .همینکه
نتیجه موفق کارهایتان را بگویید کافی است و به پیا مهای

صالحی-سلبحقمیزبانیباشگاههایایرانیدرلیگقهرمانانآسیادرروزجمعهخبر عجیبوالبتهتکاندهندهایبرایفوتبال
ایرانبود.براساسنامهایکه«کمیتهمسابقات»کنفدراسیونفوتبالآسیابهفدراسیونفوتبالایرانارسالکرده،اینکمیتهتصمیم
گرفتهباشگاههایایرانیبازیهایآسیاییخودرابهدلیلآنچهناامنیدرایرانخوانده درزمینبیطرفانجامدهند.تصمیمی
که عالوه بر این که نشان دهنده غلبه اهداف سیاسی بر فلسفه ورزش و زیبایی های بازی مهیج فوتبال است و حیثیت ورزشی
کنفدراسیونفوتبالآسیارالکهدارمیکندبهطورقطعبهزیانهایمالینیزبرایایننهادمنجرخواهدشد .امادراینمیاننکته
ایکهبایددرنظرداشتآناستکهکمیتهمسابقات AFCبهتنهاییمرجعتصمیمگیریدراینخصوصنیستوبایدمسئلهمیزبانی
باشگاه های ایرانی به «کمیته اجرایی» ارجاع تا تصمیم نهایی در این کمیته گرفته شود .از روز شنبه هم برای رایزنی در این کمیته
کارهایی صورت گرفته است که می شود به سفر تاج به مقر کنفدراسیون و نامه وزیر ورزش اشاره کرد .با این حال امروز یک شنبه
اعضای کمیته اجرایی در جلسه ای با حضور همه اعضا ،تصمیم کمیته مسابقات را بررسی و در نهایت رای خود را صادر می کنند و
باید تا نتیجه این جلسه منتظر ماند .این در حالی است که در کنار اعتبار باشگاه های ایرانی و هواداران بی شمارشان ،در صورت
پافشاریاعضایاینکمیتهبهتصمیمناعادالنهشان،ضررهایمالیهنگفتیهمدرانتظارکنفدراسیونفوتبالآسیاخواهدبود.

واکنشمدیرانتیمها

با این حال این اقدام با واکنش مدیران عامل تیم های شرکت
کننده در این تورنمنت مواجه شد .هر چهار باشگاه استقالل،
پرسپولیس ،شــهــرخــودرو و سپاهان اعــام کــردنــد در این
شرایط حاضر به شرکت در لیگ قهرمانان آسیا نیستند و اگر
کنفدراسیون فوتبال آسیا ( )AFCدر تصمیم خود تجدیدنظر
نکند ،از این رقابت ها کنار می کشند .در ادامه این ماجرا ،صبح
امروز(شنبه)مدیرانعاملچهارباشگاهایرانینشستمشترکی
درفدراسیونبرگزاروبرموضعخودپافشاریکردند.آنهااعالم
کردند ،فقط در صورتی حاضر به شرکت در لیگ قهرمانان آسیا
هستندکهحقمیزبانیبهتیمهایایرانیبرگردد.
باایناوصاف،چندساعتسرنوشتسازدرانتظارفوتبالایران
استوامروزبهطورقطعیمشخصخواهدشدآیاکنفدراسیون
آسیا از تصمیم ناعادالنه خود کوتاه خواهد آمد و میزبانی را به
تیم های ایرانی برمی گرداند یا این که همچنان بر موضع خود
پافشاریومحرومیترانصیبباشگاههایمامیکند.
درآمدفوتبالازتماشاگران





در آفساید سیاست!
کنفدراسیونفوتبال آسیاچهزیانهایی ازسلبحقمیزبانیایرانمتحملمیشود؟



2.1 M views

ای اف یس

بهنظرمرامین
رضائیانمی
خوادازفوتبال
کنارهگیری
کنهوبزنه
تویبازیگری
اونمفیلم
هاییدرباره
مصرباستان!

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

بیشتر نیازی نیست.
فالوئرها :بیشتر کاربران فضای مجازی
فقط توئیتها را میخوانند و زمانی
را برای مطالعه پستهای عمیق و
اطالعرسان صرف نمیکنند .پس
چرا کسانی را دنبال میکنیم یا به
اشخاصی که حتی حاضر نیستند
درباره پست های عمیق تر ،کمی
فکر کنند اجــازه میدهیم پیگیر
زندگی و عقاید ما باشند؟
▪بیرون رفتن ا ز مرز شبکههای اجتماعی
و ورود به دنیایی جدید

ترک شبکههای اجتماعی برخالف تصور عموم ،چندان هم
سخت و ناممکن نیست .از مزایای کناره گرفتن از داستانهای
زندگی و ماجراهای شغلی دیــگــران ایــن اســت که تمرکز
بیشتری روی زندگی خود خواهید داشت .فرصت بیشتری
برای تقویت مهارتهای شغلی خود پیدا خواهید کرد ،حتی
برای خانواده نیز وقت بیشتری خواهید داشت و از منابع اصلی
مقاالت و وبسایتها میتوانید برای ارتقای سطح دانش و
مهارتهای خود کمک بگیرید.
حتما قبول داریــد که شبکههای اجتماعی زمــان زیــادی از
زندگی بشر امروزی را میبلعند و آن را در اغلب مواقع به هدر
مجازی ارتباطها بیرون
میدهند .بنابراین ،وقتی از جهان
ِ
بیایید و به کشوری جدید از اینترنت قدم بگذارید ،خواهید
دید که چقدر زمان برای دیدار با دوستان دارید ،چقدر راحت

امروزه دیگر فوتبال یک سرگرمی نیست ،فوتبال تبدیل به یک
تجارت پرسود در دنیا شده است؛ نقل و انتقاالت گرانقیمت
درفوتبالدنیا،حقپخشتلویزیونیوتبلیغاتپرسودکهبزرگ
ترینسرمایهداراندنیارابهسمتخودجلبکردهالبتهمستلزم
درآمد از طریق حق پخش تلویزیونی و دیده شدن تبلیغات دور
میدان تو سط بینندگان تلویزیونی و تماشاگران است .قطعا
کشورهاییکهتیمهایمحبوبتریباطرفدارانبیشتریدارند،
مورد توجه اسپانسرهای تبلیغاتی هستند و رغبت بیشتری
برای حضور در بازی هایی با جامعه هدف بیشتر دارند .ای اف
سی با محرومیت ایران از میزبانی ،عمال نزدیک به 50میلیون
بیننده تلویزیونی را در هربازی از دست خواهد داد ،آماری که
در هر بازی تیم های ایرانی حضور دارند و در صورت نبودشان
چند صد میلیون بیننده این بازی ها کم می شود که این تعداد
برایصاحبانتبلیغ،آمارقابلتوجهیاست.درکناراینمعضل
که قطعا گریبان ای اف سی را خواهد گرفت ،جذابیت فوتبال
در زمین های خالی از تماشاگر از بین خواهد رفت و در کنار آن
درآمد چند ده میلیون دالری ای اف سی از لیگ قهرمانان آسیا
هم دچار بحران خواهد شد.براساس یک بررسی درباره فیفا،
این نهاد که در 20سال اول موجودیت خود ،درآمد ساالنهای
درحدود 500تا 1300فرانکسوئیسایجادمیکردکهبیشتر
حاصل آبونمان اتحادیههای این فدراسیون ،مالیات بازیها
و البته درآمدهای فزاینده آن زمان جام جهانی بود ،رفته رفته
با ورود به عرصه تجارت و پخش تلویزیونی درآمد های میلیون
دالری کسب کرد  .بر اساس گزارش مالی سال  2003فیفا،
سودحاصلازرخدادهایورزشفوتبال 96درصددرآمدفیفا
را تشکیل میدهد که بیش از  30میلیون دالر از امتیاز پخش
تلویزیونیوتبلیغاتجامجهانیبهدستآمدهاست.اینارقامدر
سالهایبعدجایخودرابهمیلیارددالردادهاست.
سیاستزدگیکنفدراسیونآسیا

این موضوع را هم باید گفت کمیته مسابقات ای اف سی بدون
رعایت مفاد ماده  ۴از اساسنامه فیفا و ماده  ۱۳از اساسنامه
کنفدراسیون فوتبال آسیا که در آن صراحت ًا بر تبعیض قائل
نشدن نسبت به فدراسیونها و باشگاههای هر کشوری تاکید
میتوانید به کارهای روزمــره خود برسید و
حواس و تمرکزتان هم بیشتر میشود.
گراسیا بر اساس تجربه شخصی اش
دنیای بدون شبکههای اجتماعی را
این گونه توصیف میکند:
نــخــوانــدن تــوئــیــتهــا ،نــدیــدن
عــک ـسهــای فــی ـسبــوک ،دنــبــال
نکردن عکسهای اینستاگرام،
مطالعه نکردن فیدهای لینکداین،
نــادیــده گرفتن ویدئوهای جالب و
وایرال اسنپچت.
از دیگر تجربههای زندگی بدون شبکههای
اجتماعی این است که میآموزید حضور شما در این
شبکهها ضروری و الزم نیست و نبودتان هم در آن ها و در خود
شما تغییری ایجاد نمیکند.
دنیای شبکههای اجتماعی
▪مزایای ترک
ِ

ایــســرا گراسیا همچنین تجربه هایش از کنار گذاشتن
شبکههای اجتماعی را این گونه به اشتراک گذاشته است.
 -۱درک این جمله که هیچ کسی بهتر از من نیست
تجربه ثابت کــرده و حتی دانشمندان نیز گفتهاند انسان
به هیچکسی غیر از خــودش و پنج نفر از مهمترین افــراد
زندگیاش گوش نمیسپارد .بدون شبکههای اجتماعی ،به
صورت ناخودآگاه ،شما بدون الیک و تایید و تکذیب ،زندگی
خواهید کرد به این دلیل که کسی نیست به شما بگوید چه
بگویید ،چه نگویید یا چه بکنید و چه نکنید.

شــده ،خالف مقررات ،تصمیماتی به ضرر نمایندگان ایران
گرفته است .این کمیته بدون داشتن مستندات کافی و اشراف
به مقررات بینالمللی و ملی هر کشوری اقدام به اتخاذ تصمیم
غیرقانونیکردهکهمنجربهحذفمیزبانیتیمهایایرانیحاضر
در لیگ قهرمانان آسیا شده است که نشان از سیاست زدگی
در کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد و این تصمیم بی احترامی به
باشگاههایایرانیوهوادارانمیلیونیآنخواهدبود.
میانگینهوادارانایرانی

جالب است بدانید  18بازی از  25بازی پرتماشاگر تاریخ لیگ
قهرمانان آسیا در ورزشگاه بزرگ آزادی انجام شده و پس از
پرسپولیس که بازیهایش با تیم های کاشیما آنتلرز ،النصر،
الهالل ،النصر و بنیادکار بیش از صد هزار نفری شده و هر 5
رتبه اول را در اختیار دارد ،بازی استقالل مقابل بوریرام تایلند
در ورزشگاه آزادی در رده ششم قرار دارد و به طور کلی 20رتبه
اولدرانحصاربازیهایبرگزارشدهدرایراناست؛ 18بازیدر
ورزشگاهآزادیو 2بازیدریادگارامامتبریز.
در عرصه میانگین تماشاگران هم تیم های کشورمان با قدرت
جلودار دیگر تیم ها هستند .در این عرصه ،در رقابت های سال
گذشته تیم آبیپوش پایتخت با مجموع  281هزار و  17نفر
و میانگین  70هزار و  254نفر  ،پرتماشاگرترین تیم فصل
سپری شده لیگ قهرمانان آسیا به لحاظ میانگین تماشاگر
بود .برای استقالل میانگین  70هزار و  252نفر ثبت شده
است .پس از این تیم ،پرسپولیس با مجموع  423هزار و 832
نفر در هفت بازی ( استقالل در  4بازی در مجموع  281هزار
نفر و  17نفر تماشاگر داشت) و با میانگین  60هزار و 547
نفر در رده دوم قرار دارد .این در حالی است که میانگین
تماشاگران در مجموع کشورهای دیگر کمتر از 10هــزار
تماشاگر در هربازی بوده است.
تبعاتانصرافباشگاههایایرانیازلیگقهرمانانآسیا

هوشنگ نصیرزاده کارشناس حقوقی ،دربــاره موضوع
سلب میزبانی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا،
روی خط برنامه وقت اضافه رادیو ایران آمد و دربــاره این
که اگر باشگاه های ایرانی انصراف دهند چه سرنوشتی
برایشان رقم خواهد خورد ،گفت« :اگر باشگاه های ایرانی
در مسابقات آسیایی شرکت نکنند عالوه بر جریمه نقدی،
تا دو سال محرومیت برای آن ها وجود دارد .به عقیده من
پذیرش بازی در کشور ثالث یعنی این که ما قبول داریم
کشورمان ناامن است .به ضرس قاطع می گویم که تمام تیم
های ایرانی در صورت بازی در زمین ثالث ،در این مسابقات
شرکت نخواهند کرد .اگر این اتفاق بیفتد ،احتمال این
که با چند تیم ایرانی برخورد شود زیاد است .آثار و تبعات
حضور تیم های فوتبال ایرانی در مسابقات آسیایی به دلیل
هواداران بی شمارشان ،برایشان جذابیت خاصی دارد».
نصیرزاده در انتها گفت « :مستحضر هستید که مدیرعامل
خطوط هواپیمایی قطر ایرویز اعالم کرده ما پروازهایمان به
ایران برقرار است و مشکلی از این نظر نداریم .فکر می کنم
تصمیم اولیه کمیته مسابقات اگر به سمت کمیته اجرایی
برود ،دیگر راهی برای بازگشت وجود ندارد مگر این که
بعدها برای اعتراض به این تصمیم به دادگاه لوزان سوییس
مراجعه کنیم».
«من»بهتر
-۲پیداکردن ِ
از این که مدام همه چیز را با دیگران به اشتراک بگذارید ،دست
میکشیدواینسببنزدیکیشمابهخودتانمیشودزیرابهجای
جلبرضایتبقیهبهدنبالخودخواهیدگشت.
-3یافتندوستانواقعی
وقتی از اینستاگرام ،توئیتر و پیامرسانها دست بکشید تقریبا
بیشتر آدمهایی که به صورت آنالین با آن ها در تماس هستید،
حذفخواهندشد.اینجاستکهفقطدوستانواقعیونزدیک
درکنارتانخواهندماند،کسانیکهارزشوقتشمارادارند.
-4بیشترازهمیشهدرحالزندگیکردن
وقتی دنبال این نباشید که ببینید چه کسی چه چیزی را توئیت
کرده یا چه کسی چه عکسی در اینستاگرام گذاشته ،وقتتان را
صرفلحظههایواقعیزندگیخودخواهیدکرد.
-5برقراریارتباطسالمتربابقیه
دوریازشبکههایاجتماعیبهشماکمکمیکندتاازهمدردی،
همراهیواحساساتدروغینکهمختصدنیایمجازیهستند
دورشویدوهمهاحساساتشماواقعیواصیلخواهندبود.
▪نکته

بد نیست برای پی بردن به این مزیتها دو تا چهار هفته ،همه
شبکههایاجتماعیراترککنیدوببینیدچهاثریبرزندگیشما
دارد .گفتنی است که این تصمیم فقط مختص کسانی است که
از شبکههای اجتماعی برای موارد غیرکاری استفاده میکنند.
بدونشک،افرادیکهکارشانخبراست،دردایرهپیشنهادیما
نمیگنجند.
منبع:روزیاتو


