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جدال۱۱هزارمیلیاردی و ژامبونگرانترازگوشت!


اپلازجدیدترینگوشی اش رونماییکرد
نگاهیانداختهایمبهویژگیهاوشوخیهاباآن



2.1 M views

2.8 M views

ژامبون؛ کیلویی ۲۷۰هزار تومان!

شوخیاباپلجدید

جدال برای سهم  11هزار میلیاردی

همپای افزایش قیمت گوشت و مرغ ،قیمت فراورد ه
های این محصوالت هم ب ه شدت افزایش یافته و حتی
از آن ها پیشی گرفته است .گزارش ها نشان میدهد
قیمت بعضی از برندهای سوسیس و کالباس از کیلویی
۲۵۰هزار تومان فراتر رفته و در مواردی تا ۲۷۰هزار
تومان رسیده است .این افزایش قیمت سوسیس و
کالباس با واکنش کاربران شبکه های اجتماعی همراه
بود .کاربری نوشت« :این موضوع رو درک نمی کنم
که چطوری می شه کالباس از گوشت گرون تر باشه!»
کاربر دیگری نوشت« :احتماال گربه ها کمیاب شدن و
قیمت گوشت گربه رفته باال و اال گوشت گاو و گوسفند
این قیمت ها نیست ».کاربری هم نوشت« :قدیما
میخواستیم غذای ارزون بخوریم یا تن ماهی می
خوردیم یا ساندویچ کالباس ،اما حاال با این قیمت ها نه
تن ماهی می شه خورد نه ساندویچ کالباس!»

حتما این روزها درباره کشمکش های به وجود آمده بر
سر سند خودرو میان دادستانی و کانون سردفتران
مطالبی را دیده و خوانده اید .دادستانی می گوید
برگ سبز سند قطعی است و نیاز به ثبت سند خودرو
در دفاتر اسناد رسمی نیست که با مقاومت کانون
سردفتران همراه شده است .فرهیختگان درباره
دالیل این مقاومت گزارشی نوشته که در بخشی از
آن آمده است« :درآمد دولت و دفترخانهها از ثبت
سند نقل و انتقاالت خــودرو با فرض قیمت نقل و
انتقال پراید برای همه خودروها که کمترین هزینه
نقل و انتقال است سالی حدودا  ۱۱هزار میلیارد
تومان است ».کاربران به این گزارش واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :حاال متوجه می شم که چرا
سردفتردارها دارن مقاومت می کنن و تن به قانون
نمی دن چون رقمی که سهم دفتردارهاست کم پولی
نیست».





خب باالخره اپل سرانجام به انتظارها برای رویارویی با
آیفون  ۱۳و آیفون  ۱۳مینی پایان داد .این دو پرچمدار
قدرتمند که از تراشه  A15بایونیک استفاده میکند
بیشترین بهبود را در بخش دوربین دارد و با تغییرات
ظاهری اندک بهزودی وارد بازار میشود .امروز در کنار
معرفی اجمالی از قیمت مدل های مختلف این سری
گوشی اپل و شوخی هایی نوشتیم که با این محصول
جدید اپل شده است.
▪برخی مشخصات فنی

آیفون  13در کنار بهبود سخت افزار و افزایش ظرفیت
ل های پرو
باتری ،به سراغ نمایشگر  ۱۲۰هرتزی برای مد 
رفته است ،اپلی ها همچنین برای تمام مدلهای آیفون۱۳
از فناوری لرزشگیر سنسور شیفت استفاده کردهاند .این
محصوالت جدید به تراشه A15 Bionicمجهز شده اند که
قدرت باالتر و مصرف انرژی پایین تری دارد .این تراشه
از  ۶هسته پردازشی بهره میبرد که  ۲هسته آن قدرت
باالیی دارند و  ۴هستهاش کم مصرف هستند .همچنین
از  ۱۵میلیارد ترانزیستور بهره میبرد و  CPUآن نسبت
به رقبا  ۵۰درصد سریع تر است.

سوانیم مایرنهای چیین
مسئوالن درباره ورود غیر مجاز ماینرهای پرمصرف چینی هشدار می دهند
دلیل هجوم این ماینرها به ایران چیست؟

رعیتنواز -درحالیکهاینروزهاگزارشهاییدربارهاحتمالتکرارخاموشیهادرزمستانشنیدهمیشود،خبرسرازیر
شدندستگاههایاستخراجرمزارزچینیبهکشورنگرانیهارادوچندانمیکند.روزگذشته،پرویزمحمدنژاد درجلسه
علنیمجلسوبعدازقرائتگزارشکمیسیوناقتصادیدرخصوصبررسیوضعیتصنعتاستخراجرمزارزهایجهانروا
و مبادالت داخلی آن گفت« :در آینده نزدیک تمام ماینرهای بنجل ،از کارافتاده ،انبارشده و با مصرف باالی برق چینی که
حدود 200هزارعددازآنهاراکشفکردهایم،واردایرانخواهدشد».پیشازاینهممدیرعاملتوانیردر 28تیرباارسال
نامهایبهرئیسستادمبارزهباقاچاقکاالدربارهاحتمالافزایشوروددستگاههایغیرمجازاستخراجرمزارزهشدارداده
بود.امروزدراینگزارشازدالیلهجومماینرهایچینیبهکشورنوشتهایم.
▪استخراجرمزارزچیست؟

▪قابلیت اعجاب انگیز

3.1 M views
3.9 M views

سرقت ناجوانمردانه
ویدئویی از سرقت گوشواره های یک کودک در یک
خیابان خلوت توسط یک موتور سوار در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که واکنش های زیادی را
به همراه داشت .همان طور که در فیلم دیده می شود
موتور سواری به بهانه آدرس پرسیدن به یک دختر
بچه نزدیک می شود و از خلوتی کوچه استفاده می کند
و گوشواره های این دختر بچه بی دفاع را به سرقت
می برد .کاربران شبکه های اجتماعی به این ویدئو
واکنش نشان دادنــد .کاربری نوشت« :در شرایط
فعلی بهتره از زیورآالت برای بچهها استفاده نکنید و
اونا رو توی کوچه تنها نذارید که خدایی نکرده اتفاق
ناخوشایندی نیفته ».کاربر دیگری نوشت« :گاهی
اوقات با یک دزدی نه تنها سرقت رخ می ده که امنیت
روانی اون فرد هم گرفته می شه به نظرم تا مدت ها
این بچه از هر موتوری که ببینه بترسه که مقصرش
همین دزد بی وجدانه».

ساخت «بتن فضایی» با خون و ادرار!
خبر تولید محصولی برای ساخت مسکن در فضا با ادرار
انسان بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .یورو نیوز
در گزارشی نوشته که محققان در دانشگاه منچستر
بریتانیا برای ساخت و ساز در فضا اقدام به ساخت
بتنی کرده اند که از ترکیب ادرار انسان و خون و گرد و
ن جا که حمل و نقل یک دانه
غبار به دست می آید .از آ 
آجر به مریخ تا  ۲میلیون دالر هزینه دارد دانشمندان
به فکر ساخت مصالح در فضا افتاده اند .دانشمندان
میگویند محاسبات نشان داده است با استفاده از
ادرار ،اشک ،خون و عرق  ۶فضانورد در طول دو سال
ماموریت ،میتوان بیش از  ۵۰۰کیلوگرم بتن فضایی
ساخت .کاربری نوشت« :هنوز درست کشف نکردیم
کرات دیگه رو یه عده به دنبال زمین خواری و ساخت
و سازن ».کاربری نوشت« :خونه ای که با ادرار و خون
یکی دیگه درست بشه جای موندن نیست».





3.4 M views

2.4 M views

واردات هزار تن پشم در  ۵ماه نخست امسال
گزارشی از میزان واردات پشم در پنج ماه نخست
امسال منتشر شد که در آن آمده« :در پنج ماه ابتدایی
امسال هزار و  ۳۱تن پشم از کشورهای مختلف از
جمله فرانسه ،امارات ،استراليا ،نيوزيلند ،آلمان و
ترکمنستان وارد ایران شده که ارزش آن ها حدود ۵
میلیون و  ۷۰۳هزار دالر بوده است ».برخی از کاربران
از این که پیش از این گفته می شد ارز برای واردات
دارو وجود ندارد ولی برای پشم وجود داشته ابراز
تاسف کردند .اما کاربرانی هم نگاه دیگری به موضوع
داشتند .کاربری نوشت« :نساجی های کشور به پشم
برای تولید نخ نیاز داشتند و پشم به عنوان ماده اولیه
به حساب میاد و ما اونا رو توی کشور فراوری کردیم».
کاربر دیگری نوشت« :هر چیزی که به نظرمون بی خود
میاد لزوما بی خود نیست و ممکنه نیاز بخش بزرگی از
جامعه باشه که ما خبر نداریم».

موتور نیست ،مینی بوسه!
ویدئویی که یک موتور سوار را در حال رانندگی
با  ۱۲کودک روی موتورسیکلت نشان میدهد به
ویدئویی خبرساز تبدیل شده است.در ویدئویی که
در شبکههای اجتماعی پاکستان تبدیل به ویدئویی
داغ شــده یک موتورسوار محلی در حالی که ۱۲
کودک را روی موتورسیکلت سوار کرده و در حال
رانندگی است ،دیده میشود .این ویدئو کودکان را
در حالی که به شکلی خطرناک روی موتورسیکلت سوار
شده اند و راننده با سرعت زیادی در حرکت است،
نشان میدهد .در این ویدئو تعدادی از کودکان از
موتورسیکلت آویزان هستند .انتشار گسترده این
ویدئو در شبکه های اجتماعی موجب پوشش آن در
یکی از بخشهای خبری تلویزیون پاکستان شد .بنا
بر این گــزارش برخی از افــراد برای تبدیل شدن
به چهرهای مشهور در شبکههای اجتماعی دست به
چنین اقدامات خطرناکی با خودرو یا موتورسیکلت
میزنند .کاربری نوشت« :شهرت به چه قیمتی؟ به
قیمت کشتن چند کودک بیگناه!»

هر چند در مراسم رونمایی حرفی از قابلیت ارتباط
ماهوارهای سری جدید اپل زده نشد اما پیش از این یورو
نیوز در گزارشی آورده است که مینگ چی کو ،افشاگر
معروف اطالعات محصوالت اپل مدعی شد که آیفون ۱۳
به قابلیت ارتباط ماهوارهای برای برقراری تماس مجهز
خواهد بود .این کارشناس فناوری در یادداشتی خطاب
به سرمای ه گذاران نوشته که آیفون ۱۳به لطف برخورداری
از تراشه سفارشی  ،X۶۰قادر به برقراری ارتباط مستقیم
با ماهوارههای مستقر در مدار نزدیک به زمین ()LEO
خواهد بود .این قابلیت باعث می شود که با داشتن این
گوشی دیگر نیازی به تجهیزات ارتباطی برای وصل شدن
به اینترنت ماهواره ای استارلینک نداشته باشید.
▪قیمت های جهانی آیفون 13

هرچند این گوشی از  2مهر وارد بازار می شود اما قطعا در
ابتدا قیمت های آن در کشور ما برخالف دیگر کشورها
خواهد بود و به چند برابر قیمت خرید و فروش می شود.
با این حال قیمت جهانی مدل های مختلف این گوشی به
این شرح است :آیفون  ۱۳مینی ۱۲۸ :گیگابایتی۶۹۹ :
دالر ۲۵۶ ،گیگابایتی ۷۹۹ :دالر و  ۵۱۲گیگابایتی:
 ۹۹۹دالر .آیفون  ۱۲۸ :۱۳گیگابایتی ۷۹۹ :دالر،
 ۲۵۶گیگابایتی ۸۹۹ :دالر و  ۵۱۲گیگابایتی۱۰۹۹ :
دالر .آیفون  ۱۳پرو ۱۲۸ :گیگابایتی ۹۹۹ :دالر۲۵۶ ،
گیگابایتی ۱۰۹۹ :دالر ۵۱۲ ،گیگابایتی ۱۲۹۹ :دالر،
یک ترابایتی ۱۴۹۹ :دالر .آیفون  ۱۳پرو مکس۱۲۸ :
گیگابایتی ۱۰۹۹ :دالر ۲۵۶ ،گیگابایتی ۱۱۹۹ :دالر،
 ۵۱۲گیگابایتی ۱۳۹۹ :دالر ،یک ترابایتی۱۵۹۹ :
دالر .اگر قیمت دالر را  27هزار تومان در نظر بگیریم
آیفون  13از حدود  19میلیون تومان شروع می شود تا
 43میلیون تومان.
▪شوخی کاربران

اما این گوشی هنوز وارد بازار نشده مورد توجه کاربران
قرار گرفته و با آن شوخی کردند که تعدادی از آن ها را در
ادامه می خوانید.
* دیگه با فروش کلیه هم نمی شه این گوشی رو خرید باید
به فکر فروش اعضای دیگه باشیم.
* اصال همین که عدد  13داره به نظرم توی کشور ما ازش
استقبال نشه بس که خرافاتی هستیم.
* یک گوشی هم به گوشی هایی که نمی تونم بخرم اضافه
شد.
* گوشی که ارزون ترین مدلش  699دالر باشه گوشی
نیست ،خره!
* فعال توان خریدم در حد این گوشی اسباب بازی هاست
که رو دکمه هاش می زنی آهنگ می زنه!

در سیستم مالی سنتی ،دولــت ها در صــورت نیاز پول
بیشتری چاپ و به بازار تزریق می کنند ،اما این مسئله در
خصوص رمز ارزها و به ویژه بیت کوین صحت نــدارد .هر
چند کاربران در شبکه رمــزارز با یکدیگر مــراودات مالی
دارند ،اما تمام این تراکنش ها باید در جایی نگهداری شود.
برای مثال شبکه بیت کوین اطالعات تراکنش ها را در یک
بازه زمانی مشخص جمع آوری و آن ها را درون یک لیست
به نام بلوک ذخیره می کند .استخراج رمزارز هم در واقع به
معنی پردازش و ثبت این اطالعات توسط سیستم شخصی
کاربران است.
▪سیاست چین در قبال رمز ارزها

سازمان های قانون گذار چین هیچ رمز ارزی را به عنوان
پول قانونی به رسمیت نمی شناسند و سیستم بانکداری این
کشور هم نه تنها خدمات مربوط به این ارزها را ارائه نمی کند
بلکه از پذیرش آن ها هم منع شده است .دولت پکن ضوابط و
معیارهای مختلفی را برای ایجاد مانع در برابر فعالیت هایی
از این دست در پیش گرفته که شامل ممنوع کردن تامین
سرمایه از طریق عرضه اولیه ارز ( ،)ICOمحدود کردن
پلتفرم های تجارت ارز مجازی و استخراج آن ها می شود.
طی ماه های اخیر دولت مرکزی از مقامات محلی در مناطق
مختلف این کشور خواسته با افزایش قیمت حاملهای
انــرژی و تصویب قوانین زیست محیطی سخت گیرانه،
شرکت ها را به ترک استخراج ارزهای رمزپایه ترغیب کنند.
این کشور از خرداد استخراج بیت کوین و دیگر پول های
مجازی را ممنوع کرد و همین موضوع باعث شد ماینرهایی
که در این کشور به استخراج رمز ارز مشغول بودند برای
ادامه کار به کشورهای دیگر کوچ کنند.
▪کوچ ماینرهای چینی

ممنوعیت شدید استخراج رمز ارز در چین و محکومیت های
سنگینی که برای ماینرهای فعال در این کشور گرفته شده
باعث شد که ماینرها به فکر کوچ از چین به دیگر کشورها
باشند .برخی از استخراج کننده های بــزرگ خود را به
نواحی مجاور نیروگاه برق آبی کانادا رساندند و برخی هم
مقاصد دیگری مثل آمریکا ،استرالیا و ایسلند را انتخاب
کردند .موسسات متوسط و کوچک هم به تایلند ،کامبوج و
ویتنام به دلیل نزدیکی به چین روی آورده اند .در این اواخر
اما همه آن ها از آرمان شهری برای استخراج رمز ارز نام
میبرند که نیروی برق را با قیمتی بسیار پایین و بدون هر
گونه آلودگی فراهم می سازد :ایران.

▪چرا ایران؟

دلیل گرایش ماینرهای چینی به ایران به برق ارزان بر می
گردد.بهگزارشدیجیاتوهزینهبرقدرایرانبرایهرکیلووات
ساعت تنها 0.006دالر تمام می شود .البته این نرخ برای ما
که دخل و خرجمان با ریال می گذرد چندان ارزان نیست اما
برایخارجیهاییکهبادالر،یورووحتییوانسروکاردارند،
بسیارارزاناست.برایاینکهمتوجهارزانیبرقدرکشورمان
بشوید کافی است بدانید قیمت هر کیلو وات ساعت برق در
چین  0.015دالر است که در زمستان به  0.04دالر هم می
رسد؛ یعنی نرخی حدود 6.66برابر ایران!
▪خطرماینرهایچینی

اما این سوال پیش می آید که چرا ممنوعیت استخراج رمز ارز
در چین برای کشور و صنعت برق ما خطرناک است .همان
طور که می دانید از زمستان سال گذشته به دلیل افزایش
میزان مصرف برق که بنا به گفته مسئوالن صنعت برق بخش
عمده ای از آن به خاطر افزایش ماینرها بوده شاهد خاموشی
بودیم و در تابستان و شروع گرما این اتفاق به اوج خود رسید.
این روزها هم شرکت توانیر در یک مطالعه جامع در خصوص
خاموشی ها گزارشی با عنوان «فراتر از بحران خاموشی»
منتشرکردهکهدرآنازتاثیرفعالیتغیرمجازمراکزاستخراج
رمز ارز بر خاموشیها گفته است .طبق پیشبینیها۶۵ ،
درصد استخراج رمز ارزها در چین انجام می شده که حاال
باید این کشور را ترک کنند و به سراغ کشورهای دیگر بروند تا
به استخراج رمز ارز بپردازند .به گزارش ایسنا ،طبق تخمین
صورت گرفته توسط دانشگاه کمبریج ،استخراج کنندگان
چینی رمز ارزها به تنهایی  0.6درصد از کل برق تولیدی
جهان را مصرف می کنند .حاال این حجم عظیم دستگاه های
استخراج رمز ارز به دنبال جایی برای استقرار و ماینینگ
هستند .همان طور که پیش از این خواندید هزینه پایین
برق در کشورمان باعث شده احتمال حضور دستگاه های
استخراج رمز ارز چینی که مصرف باالیی هم دارند به صورت
قاچاق در کشورمان افزایش پیدا کند تا جایی که مدیر عامل
شرکت توانیر در  28تیر امسال در خصوص احتمال افزایش
ورود دستگاه های غیرمجاز استخراج رمز ارز و لزوم در نظر
گرفتن تمهیدات سخت گیرانه تر به رئیس ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز نامه نوشت.
▪تولید رمزارزبهجایتولیدکاالوخدمت

یک فرضیه قابل توجه و دارای اهمیت سیاسی ،اجتماعی و
امنیتی که در مطالعه اخیر توانیر آمده این است که جذابیت
مصرف بــرق بــرای تولید رمز ارز سبب شــده بــرق به جای
تولید کاال و خدمات صرف تولید رمز ارز شود و عالوه بر فشار
به صنعت برق و ایجاد بحران خاموشی ،مسبب کاهش تولید
سایر کاالها و خدمات ضروری نیز باشد .ساالنه حدود یک
میلیونمشترکجدیدبهمشترکینبرقکشوراضافهمیشود
ومقدارمصرفدستگاههایتولیدرمزارزدرکشورنیزحداقل
معادل همین یک میلیون مشترک بــرآورد میشود و بنا بر
برآوردها به تولیدی معادل  ۲۰۱۴مگاوات قدرت واقعی یا
 ۲۹۷۵مگاوات ظرفیت اسمی نیاز دارد .این میزان مصرف
معادلمصرفبرقهمهمصارفسهاستانآذربایجانشرقی،
آذربایجان غربی و اردبیل است.

