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ویالیاشرافییکمتهمودرسایستگاهصلواتینوجوانان!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
بوسهامام
جمعهاهوازبر
دستانکارگر
هفتتپه



2.9 M views

درس ایستگاه صلواتی نوجوانان
باز محرم شد و ایستگاه های صلواتی که با چای و شربت از
عزاداران حسینی پذیرایی می کنند به راه افتاد .در این
بین تصویر یک ایستگاه صلواتی که چند نوجوان اردبیلی
بهراهانداختهبودند،درفضایمجازیباتقدیروتشکرهای
زیادی همراه بود .این نوجوان ها کنار ایستگاه صلواتی
شان یک سطل زباله گذاشته بودند تا عزاداران بعد از
خوردن شربت لیوانشان را داخل سطل بیندازند و خیابان
کثیف نشود .کاربری نوشت« :دست تون درد نکنه که هم
از عزادارها پذیرایی می کنید و هم به همه یاد می دین که
باید شهر رو تمیز نگه داشت» .کاربر دیگری نوشت« :خدا
رو شکر چند ساله ایستگاه های صلواتی کنارشون سطل
های زباله می ذارن تا پاکبانی رو اذیت نکنن» .کاربری هم
نوشت« :اجرتون با سیدالشهدا که به واقع امر به معروف
هم می کنید».
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2.1 M views

ویالی اشرافی یک متهم
غ وحش
فیلمی که ادعا شده از درون ویالی اشرافی و با 
شخصی حسن میرکاظمی ،مشهور به حسنرعیت در کرج
گرفته شده ،منتشر شد که بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .این فیلم اولین بار توسط کاربری در اینستاگرام
منتشر شد .در این فیلم ویالیی را می بینیم که بسیار
اشرافی است و داخلش حیوانات مختلفی وجود دارد.
پیش از این اعالم شده بود که حسن رعیت دستیار بابک
زنجانی دستگیر شده است .کاربران به کاخی که این فرد
برای خودش ساخته واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«داشتن ثروت جرم نیست ولی اگه از طریق حالل به دست
بیاد نه این که با استفاده از رانت و  .»...کاربر دیگری
نوشت« :البته به همه شایعه ها هم نمیشه توجه کرد.
می گفتن همین آقا رو با  17تا ببر گرفتن بعد معلوم شد
که کال دروغ بوده».
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3.4 M views

نانوای کتابخانه دار
مردمی که توی صف منتظر هستند می توانند تا رسیدن
نوبت و گرفتن نان از این نانوایی کتاب مطالعه کنند».
این شرح یکی دیگر از تصویرهای پربازدید فضای مجازی
است .تصویری که با دیدنش انسان لذت می برد .کاربری
که تصویر را منتشر کرده بود ،نوشت« :از این کتابخونه
هر شخصی ،هر کتابی رو بخواد میتونه امانت ببره و بعد
از این که خوند برگردونه ».کاربر دیگری نوشت« :با بودن
یه همچین آدمایی میشه به باالرفتن سرانه مطالعه کشور
امیدوار بود» .کاربری هم نوشت« :با این گرونی کاغذ و
کتاب مگه با امانت گرفتن کتاب بشه کتاب خوند و گرنه
که نمیشه خرید».



2.8 M views

فروش کاالی غیر قابل فروش!
تصویری از یک تن ماهی که پشت آن درج شده بود
«غیرقابل فروش» در فضای مجازی پربازدید شد .این
تصویر که از یکی از سوپرمارکتها و هایپر مارکتهای
سیرجان گرفته شده نشان می دهد که تن ماهی های
اهدایی به فروش می رسد .کاربری نوشت« :شاید
یه خانواده برای این که به پول نیاز داشته تا یه چیز
دیگه تهیه کنه تن ماهی هایی رو که بهشون اهدا شده،
فروخته» .کاربر دیگری نوشت« :لطفا هدایایی رو که
باید به دست یه عده برسه  ،نفروشین و از مغازه دارها
هم خواهش می کنم اونا رو نخرن» .کاربری هم نوشت:
«حاال یه دونه تن ماهی رو یک مغازه فروخته الکی به همه
جا بسطش ندین».
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پله هایی به بزرگی یک مانع
«پله هایی به بزرگی یک مانع»؛ این شاید بهترین تفسیر
برای تصویری باشد که در فضای مجازی بارها دیده و
بازنشر شد .تصویری که در آن یک معلول را می بینیم که
پله ای مانع دست یابی او به مکانی شده است .کاربران
زیادی از استاندارد نبودن راه های دست یابی معلوالن
به اماکن و مغازه ها گالیه داشتند .کاربری نوشت« :از
امروز تصمیم بگیریم اگر کسبهای رو میشناسیم یا داخل
مغازهای میریم ،بهش یادآوری کنیم حتی یک پله ،بزرگ
زندگی مستقله» .کاربر دیگری نوشت« :برای
مانع
ِ
ترین ِ
ساختن یک شهر خوب همیشه اول از خودتون شروع کنی
بعد از نهادهای دولتی و دیگران انتظار داشته باشید .االن
ببینید مغازه خودتون این امکان رو داره که یه معلول به
راحتی بیاد توش اگه نداره اصالحش کنید».

3.1 M views

سرقت هالیوودی
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که ادعا می شود به
ظهر دیروز 12شهریور تعلق دارد .در این ویدئو دو سارق
با سالح وینچستر! دیده می شوند که در حال دستبرد زدن
به طال فروشی هستند .کاربری که از اهالی منطقه بود
نوشت« :این طالفروشی توی خیابون مهدیه اسالمشهره
و دزدا چند کیلو طال رو برداشتن و بردن ».کاربر دیگری
نوشت« :با اون اسلحه ها ته هالیوودی بود فقط اگه فحش
نمی دادن و اونی که می خواست بره طالفروشی رو نجات
بده ،داد نمی زد کی قمه داره کسی باورش نمی شد ایران
باشه» .کاربری هم نوشت« :طالفروشی ها باید سیستم
امنیت قوی داشته باشن تا گرفتاره دزدا نشن».
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برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

تراژدی ساعات کار مفید در ایران
میزانساعاتکارمفیددرکشورمان کمترازافغانستان،پاکستانوترکیهاست!

یک اینفوگرافی درباره کشورهایی با بیشترین
ساعات کاری در فضای مجازی منتشر
شدکهدرآن 16کشو ِردارایبیشترین
ساعات کــاری نمایش داده شده
اس ــت .در ایــن مــیــان نکته قابل
تــوجــه ایــن اینفوگرافی حضور
نام کشورمان در جایگاه چهارم
کشورهایدارایبیشترینساعات
کاری بود .باالتر از ایران کلمبیا،
ترکیه و مکزیک قــراردارنــد .جالب
است که بدانید آلمان با  26ساعت کار
در هفته کمترین ساعات کاری را دارد .حاال
این سوال به وجود می آید که آیا ساعات کار زیاد ،به
بیشترشدنبهرهوریکمکمیکندیانه؟
نگاهی به آمارها نشان می دهد این روند گاه حالت معکوس
داردوآنچهمهماستبهرهوریباالوساعتکارمفید استنه
میزانساعتحضورزیاددرمحلکار .امروزسعیکردهایمبا
مقایسهساعاتکاریدرکشورهایمختلفبامقداربهرهوری
آنها،دراینبارهصحبتکنیم.

تعریفمیانگینساعاتکاری
میانگین ساعات کــار طبق تعریف سازمان همکاریهای
اقتصادی و توسعه( ،)OECDیعنی کل تعداد ساعات کاری
یک فرد در طول یک ســال ،تقسیم بر میانگین تعداد افراد
شاغل در آن ســال .ساعت کــاری واقــعــی ،ســاعــات منظم
شغلهای تمام وقــت و نیمه وقــت ،اضــافـهکــاری همراه با
دستمزد یا بدون دستمزد و شغلهای دوم را در برمیگیرد
و تعطیالت رسمی ،مرخصیهای استحقاقی ساالنه،
مرخصی استعالجی و مرخصی زایمان ،توقف مشاغل فصلی
و تعطیلیهای ناگهانی به دلیل شرایط آبوهوایی را لحاظ
نمیکند.

کشورهاییباکمترینساعاتکاری
از مــیــان  ۳۷کــشــور بـــررســـی شــــده ،آلــمــانــیهــا هم
اکنون کمترین ساعات کــاری را دارن ــد .آخرین گــزارش
چشمانداز اشتغال سازمانهمکاریهایاقتصادیوتوسعه
کهدرسال ۲۰۱۷منتشرشده،حاکیازآناستکهمیانگین
ساعاتکاریدر آلمان بهصورتساالنه ۱۳۶۳ساعتاست
(معادل  ۲۶ساعت در هفته)بریتانیاییها بهطور میانگین
 1676ساعت در سال کار میکنند که معادل  32ساعت
در هفته است .همچنین شهروندان هلند ،نروژ ،دانمارک
و فرانسه به سمت کاهش ساعات کاری میروند.کشور ما با
قرار گرفتن در طیف کشورهایی با ساعات کاری باالی ۴۲
ساعت در هفته ،یکی از رکورددارهای ساعات کاری زیاد
در دنیاست .کشورهایی مانند سنگاپور ،عربستان سعودی،
ترکیه ،بنگالدش و پاکستان از این منظر وضعیتی مشابه

کشورایراندارند،درمقابلاینآمار،کشورهایی
مانند استرالیا یا ایتالیا این میزان ساعت
کــاری را به زیر  ۴۰ساعت یا متوسط
 ۳۳ساعت در هفته برای نیروهای
کار رساندهاند.به عبارت دیگر ،این
کشورها تالش کردهاند به جای
ماندگار کــردن کارمندان بر سر
کــارهــای رســمــی-غــیــررســمــی،
بــهــرهوری وظــایــف محول شــده را
افزایشدهندواززمانکاربکاهند.

بهرهوریکمترازافغانستان!
آمــار ساالنه ساعات کــار مفید ایــران در مقایسه با
کشورهای ترکیه ،افغانستان و پاکستان خیلی جالب توجه
اســت .ساعات کــار مفید ساالنه در ترکیه ۱۳۳۰ســاعــت،
در پاکستان  ۱۱۰۰ساعت و در افغانستان  ۹۵۰ساعت
برآورد شده است که در مقایسه با ایران ( ۸۰۰ساعت) شرایط
مناسبتریدارند.البتهوضعیتایراندرمقایسهباکشورهای
کویت و عربستان بهتر است .این کشورها به ترتیب با ۶۰۰
و  ۷۲۰ساعت کار مفید ساالنه پس از ایران قرار گرفتهاند.
آمار ساعات کاری ایران مجموع ساعات کاری مفید دو بخش
خصوصی و دولتی در ایــران است .طبق یکی از گزارشها
متوسطساعاتکارروزانهمفیددربخشدولتیدرخوشبینانه
ترین حالت دو ساعت است!در عین حال مرکز آمار این عدد را
هفت ساعت در هفته می داند این آمار زمانی تکان دهندهتر
میشود که بدانیم اقتصاد ایران به شدت دولتی است .با توجه
به این آمار ،میتوانیم بخش مهمی از عقبماندگی اقتصادی
ایران را به ساعات غیرمفید کاری ارتباط دهیم ،به این صورت
که اگر نیروی کار به میزان کافی کار روزانه خود را به هر دلیلی
انجام ندهد ،نظام تولیدی کشور صدمه می بیند و بسیاری از
بخشهایدیگررادچارمشکلمیکند.

لزوم خصوصی سازی
نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید در چرخه تولید
به حساب میآید و بر اســاس تحقیقات انجام شــده در
کشورمان ،مهمترین عامل تولید نیروی انسانی است و
میزان اتکای کارفرما به نیروی کار از سرمایه بیشتر است.
بنابراین درک عمیق بهرهوری نیروی انسانی و شناخت
عوامل مؤثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است .افزایش
بهرهوری نیروی انسانی باعث ایجاد ارزش افزوده ،کاهش
تورم و بهبود سطح زندگی کارگری و افزایش رفاه در جامعه
میشود .وضعیت نابه سامان کاری در ادارات و نهادهای
دولتی که در هر روز گاهی کمتر از یک ساعت کار مفید
دارنــد به ما نشان می دهد که باید بنگاه های دولتی به
بخش خصوصی واگذار شوند تا بتوان میزان بهره وری را
افزایش داد.

وضعیت ساعات کار مفید در  15کشور جهان

