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ترفندجدیدگرانفروشیلبنیاتوناپدیدکردنتضمینیکوه!


گویش غول های
فناوری جهان
تابهحالفکرکردهایدکهافرادپولدارو

مشهور ازچهتلفنهمراهیاستفادهمیکنند؟

746 K views

ترفندی برای گران فروشی لبنیات
حدود دو هفته از وعده وزیر جهادکشاورزی برای کاهش
 ۱۰درصدی قیمت سه محصول اصلی شیر ،پنیر و ماست
می گذرد .البته از همان روزی که وزیر وعده داد اعالم شد
این کاهش 10درصدی فقط برای سه محصول ماست ساده
 2/5کیلوگرمی ،پنیریواف ۴۰۰گرمی و شیر پاستوریزه
ساده کیسهای  ۹۰۰گرمی است که به گفته بسیاری از
کاربران شبکه های اجتماعی هم این کاهش  10درصدی
در برابر گرانی  120درصدی در یک سال اخیر ناچیز است
و هم این که کاهش نرخ سه محصول خاص لبنی یعنی اگر
قرار باشد فردی مثال شیر تهیه کند باید تمام مغازهها را زیر



پا بگذارد تا آن شیری را پیدا کند که کاهش  ۱۰درصدی
قیمت شامل آن شده است  .به اعتقاد کاربران این کاهش
قیمت عمال بی فایده است .با این حال برخی از کاربران هم از
دیگر راه هایی که برخی شرکت ها برای گران فروختن شیر
استفاده می کنند پرده برداشتند .کاربری نوشت « :امروز
موقع خرید دیدم شیر پاکتی معمولی نیست و همه شرکت
ها ناگهان تولید کننده شیر ویتامین Dشدند! و چیزی ارزان
نشد! زیبا نیست؟» کاربر دیگری نوشت« :قبال برای مرغ این
اتفاق افتاده بود و مرغ فروشی ها برای این که بتونن مرغ رو
باالتر از قیمت مصوب بفروشن اونو تیکه فروشی می کردن
و ران و سینه مرغ رو جدا با قیمت هایی بسیار باالتر از نرخ
مصوب می فروختن».



567 K views

حکمیبرایسرقت 3بستهبادامهندی

853 K views

آمارامیدوارکنندهدراینستاگرام

روز گذشته تصویری از حکم محکومیت مردی  ۴۵ساله
به اتهام سرقت سه بسته بادام هندی ،در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد .طبق این حکم این فرد به
اتهام سرقت سه بسته بــادام هندی به  10ماه حبس
تعزیری و  40ضربه شالق محکوم شده است .کاربری
نوشت« :توی این روزگار که احکام جایگزین داره توسط
قضات صادر می شه این حکم کمی تعجب برانگیز بود».
کاربر دیگری نوشت« :آدم یاد ژان وارژان میفته،
خوشبختانه این حکم بدوی بوده و باید امیدوار بود که
توی دادگــاه تجدید نظر ،حکم عوض شه ».کاربری هم
نوشت« :کاش این قاضی سخت گیر رو بذارن برای پرونده
اختالس های میلیاردی حکم بده تا دیگه کسی هوس
اختالس نکنه ».کاربری هم نوشت« :حکم جناب قاضی
بیشتر جنبه بازدارندگی داره و شاید طرف سابقه دار
بوده و شاکی هم رضایت نداده.یک طرفه به قاضی نریم».

سایت مشق نو نتایج سومین پژوهش در باره روندهای
تغییر در اینستاگرام فارسی را منتشر کــرده که
بازتاب زیــادی داشته اســت .این وب سایت نوشته:
«تــعــداد صفحههای پرمخاطب اینستاگرام ایرانی
( )500K+ Followersدر تابستان  ۱۴۰۰به ۲۲۷۳
صفحه رسیده است .تعداد این صفحهها در سالهای
 ۹۸و  ۹۹بهترتیب  ۱۰۲۴و  ۱۶۰۰بوده است .این
روند افزایشی نشان میدهد که اقبال کاربران ایرانی به
اینستاگرام،همچنانروبهافزایشاست ،بااین حال سهم
صفحههاییکهمحتوایپورنوگرافیکمنتشرمیکنند،بین
کل صفحههای پرمخاطب اینستاگرام ایرانی طی دو سال
گذشته ،از  ۹درصد به  ۳درصد کاهش یافته است».
همچنین در این پژوهش آمده :صفحههای آموزشی و
صفحههای مربوط به کسبوکارهای اینستاگرامی طی دو
سال گذشته بیشترین میزان رشد را بین صفحههای
ایرانی اینستاگرام به خود اختصاص دادهاند.
پرمخاطب
ِ





356 K views

بهتوزیرازدیدنخوابگاهدانشجوییپسران
721 K views

کوهکو؟!
تصاویری تکان دهنده از کوه خواری در منطقه کندزر
روستای خرشتم و کوالک شهرستان لنگرود در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد که نشان می دهد یک کوه طی
 10سال در این منطقه به کلی ناپدید و به زمین هموار
تبدیل شده است .کاربران زیادی به این تصاویر واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :کوه خواری به معنای واقعی
یعنی این! چطور میشه یه کوه به این بزرگی جلوی چشم
مسئوالن کم کم خورده بشه وکسی کاری نکنه؟!» کاربر
دیگری نوشت« :کوه خواری دیگر به تصاحب کوه نیست
عمال کوه ها رو می خورن و صاف می کنن ».کاربری هم
نوشت« :وقتی برخوردها مقطعی ،غیربازدارنده و  ...باشه
معلومه که این پدیده ادامه دار خواهد بود».

یکی از معضالت بیشتر خوابگاه های پسرانه شلوغی،
بی نظمی ،کثیفی و  ...داخل خوابگاه است .حاال فکرش
را بکن ناگهان در اتاق خوابگاه زده شود و در را که باز
می کنی ببینی وزیر پشت در است و آمده است بازدید
سرزده! این شرح نزدیک به واقعیتی است که از تصویر
بازدید سرزده دکتر بهرام عیناللهی ،وزیر بهداشت
از خوابگاههای پسرانه در تهران می توان نوشت .دکتر
عیناللهی روز گذشته سرزده از خوابگاههای دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید کرد .تصویری که
از اتاق دانشجویان پسر در بازدید وزیر بهداشت در
شبکههای اجتماعی دست به دست میشود ،به طورآشکار
میزان رعایت بهداشت و نظم و ترتیب پسران دانشجو را
به تصویر کشیده و نگاه دکتر عیناللهی به شلوغی اتاق
عمق فاجعه را بیشتر نشان میدهد! کاربری نوشت« :اون
همه پالستیک و زباله روی زمین رو هم بی خیال شیم
نمیشه از جورابای روی شوفاژ به راحتی گذشت!»

بسیاری از ما دوست داریم از مارک تلفن همراه آدم
های موفق و پولدار با خبر شویم به ویژه اگر این آدم ها
در حوزه فناوری به شهرت رسیده باشند .ایسنا به نقل
از وبسایت فایننسیاهو ،اطالعاتی دربــاره گوشی
میلیاردرهای فناوری منتشر کرده است که در ادامه آن
رامیخوانید.
بیلگیتس
با توجه به ادغــام بین انــدرویــد و
نــرمافــزار مایکروسافت ،بیشتر
دستگاههای گیتس در درجه اول
دستگاههای انــدرویــدی هستند.
با این حال ،موسس مایکروسافت یک دستگاه آیفون
 S5هم دارد که گفته شده برای آگاهی از تفاوت آیفون و
گوشیهایاندرویدیازآناستفادهمیکند.
جفبزوس
مالک و بنیان گذار آمازون در سال
 ۲۰۱۲از تلفن بلکبری استفاده
کرد و آخرین بار هنگام استفاده از
گوشیسامسونگقبلازراهاندازی
 Fire Phoneآمازون دیده شد ،البته این که او اکنون از
کدامبرند تلفناستفادهمیکند،یکرازاست.
ایالن ماسک
اگــرچــه مدیرعامل تسال هرگز
بــه ط ــور آشــکــار بــه اســتــفــاده از
مــارک خاصی از تلفن اعتراف
نکرده اســت ،امــا اغلب اوقــات در
مصاحبههای خود چندین بار از آیفون یا آیپد نام برده
است .از این جا فقط میتوان دریافت که او در واقع
طرفدارآیفون است.
ایواناشپیگل
ایــــوان اشــپــیــگــل ،بــنــیــان گــذار
اسنپچت هم از کاربران آیفون
اســت .چندی پیش او فاش کرد
که از قاب برای آیفون خود استفاده
نمیکندوبسیارمراقب گوشیهایخوداست.
مارکزاکربرگ
مـــارک زاکـــربـــرگ ،مدیرعامل
فیسبوک ،از آیــفــون استفاده
میکندوگمانمیرودهرازگاهی
بهدلیلارتباطشخصیبابسیاریاز
مدیراناپل،آیفونرایگانازاپلدریافتمیکند.
تیمکوک
حدس زدن این که مدیرعامل اپل
از چه برندی استفاده میکند،
کــار دشـــواری نیست .او از هیچ
برندی جز محصوالت اپل استفاده
نمیکند .او چندین بار در حال استفاده از جدیدترین
آیفونهادرمألعامدیدهشدهاست.
تراویسکاالنیک
موسس  ۴۵ساله و مدیرعامل
سابق اوبر اغلب در حال استفاده
از آیفون خود هنگام حضور در
مألعامدیدهشده است.
ساندارپیچای
مدیرعامل گوگل ،اولین تلفن
هــوشــمــنــد خــــود را در ســال
 ۲۰۰۶و اولــیــن گوشی خــود را
در ســـــال  ۱۹۹۵خــریــد کــه یک
مــوتــوروال  StarTACبــود .پیچای در مصاحبهای در
سال  ۲۰۱۵گفته بود که حدود  ۲۰تا  ۳۰گوشی در
خانهاش دارد .میتوان حدس زد بیشتر این تلفنها
توسط گوگل ساخته شدهاند ،به ویژه این که او گاهی
اوقــات نگرانی خــود را در بــاره حریم خصوصی در
برندهای دیگرابرازکردهاست.

چمن سزب اب بوی نفت!

انگیزهشاهزادههایعربحاشیهخلیجفارسازخریدباشگاههایفوتبالچیست.فقطپایپولدرمیاناست
یاماجراچیزدیگریاست؟

نبیشریفی-چندسالیمیشودکهریشهچمنهایسبزورزشگاههایاروپایی،ازدالرهاینفتیکشورهایحاشیهخلیجفارستغذیه
می کند .این که در فوتبال پول حرف اول را میزند و با آن می شود بهترین مربیها را جذب کرد و بهترین بازیکنان را خرید ،قابل انکار
نیست .اما این که چه کسانی و با چه اهدافی در حال سرمایه گذاری روی پرطرفدارترین ورزش جهان هستند ،سوالی است که ادامه
گزارشبهدنبالپاسخیبرایآناست.
▪ترمیمچهرهجهانیباسرمایهگذاریدرمستطیلسبز

نشریه میرر انگلیس در گزارشی نوشت ۳۰« :یا  ۴۰سال پیش
باشگاههای فوتبال تحت تملک افرادی بود که بومی آن منطقه،
کمیرذلواندکیهمبیشخصیتبودنداماقلبهایشانسرجایش
بود .چنین اشخاصی اندکی در کارخانههای فوالدسازی یا زغال
سنگمحلی،یکفروشگاهیایکنمایندگیخودروسرمایهگذاری
میکردندودراینگیرودار،بهیکبارهتصمیممیگرفتندباشگاهی
را که از کودکی هوادار آن بودند ،بخرند و نام شان را در محفل به
اصطالح خودمانی کله گندههای شهر سر زبانها بیندازند اما به
ندرت عالمت سوال یا ابهامی اخالقی دربــاره مالکیت آن ها در
باشگاه پدیدار میشد».اکنون اما رویکردها به این پدیده متفاوت
است« .نیک کوهن» خبرنگار و کارشناس سیاسی بریتانیایی می
نویسد«:شمانمیتوانیداینحقیقتراانکارکنیدکهپشتفوتبال
زیبای لیگ برتر انگلیس ،مالکان زشتی قرار دارند که کشور شما
را تهدید میکنند ».او معتقد است که قدرتمندان ثروتمند در
کشورهای حاشیه خلیج فارس سعی دارند با فوتبال چهره زشت
شانرازیباجلوهدهند.اوازفقرفرهنگیدرمیانتماشاگرانانگلیس
سخنمیگوید.ازاینکهطرفدارانمتعصبمنچسترسیتی،تیمی
به مالکیت «منصور بن زاید» ،حاضرند به خاطر قهرمانیهای خود
چشمرویکارهایمالکاناماراتیمستبدخودببندندوحتینامآن
ها را با شادمانی فریاد بزنند« .نیک کوهن» درباره این استبداد می
نویسد« :زندانی کردن مخالفان ،خفقان و زن ستیزی موضوعاتی
استکهمیتوانبهآنهااشارهکرد.شایدطرفدارانمنچسترسیتی
دل شان نمیخواهد بدانند که ثروت مالک باشگاه ،این شاهزاده
نفتی ،فقط به خاطر پول نفت و گردشگری و سرویس اقتصادی
نیست و پشت آن یک برده داری نوین نهفته است ».پس از منچستر
سیتی،نیوکاسلدومینباشگاهانگلیسیاستکهبهدستاعراب
خلیجفارسافتادهاست.سهسالپیشبودکهقتلجمالخاشقچی
درکنسولگریسعودیدراستانبول،جهانرابهتزدهکرد.قتلیکه
دستورشرابنسلمان،ولیعهدووزیردفاعسعودیصادرکردهبودو
بهدلیلتکهتکهشدنروزنامهنگارواشنگتنپست،ویلقب«ارباب
ارهها»راگرفت.هرچنداینجنایتباسرپوشگذاریحقوقبشری
وسکوتسیاستمدارانیچوندونالدترامپروبهروشد،اماازذهن
ها پاک نشد .حاال ،خرید حدود ۸۰درصد سهام باشگاه نیوکاسل
یونایتدانگلستانتوسطصندوقسرمایهگذاریعربستانکهسرمایه
آن ۳۷۰میلیارد یورو است ،این گزینه را مطرح کرده که بن سلمان
نیزبهدنبالترمیمچهرهجهانیخوداست.اینسرمایهگذاریتوسط
صندوقی که ولیعهد سعودی ریاست آن را برعهده دارد ،با واکنش
زیادیمواجهشدهاست.
▪پولشوییشاهزادههایعربباخریدتیمفوتبال

برخی می گویند خرید باشگاه نیوکاسل یونایتد فراتر از ترمیم
چهره و یک اقدام برای پول شویی ولیعهد جوان سعودی است.
بن سلمان که در نخستین هفته های پادشاهی پدرش جمع
قابل توجهی از شاهزاده های متمول سعودی را در هتل لوکس
«ریتز کارلتون» زندانی کرد و صدها میلیون دالر از آن ها باج
گرفت ،حاال این گونه اموالش را در مستطیل سبز هزینه می
کند« .کریستین کاتس آلریچن» در گزارشی برای اندیشکده
«کوئینسی» نوشت که خرید باشگاه نیوکاسل هیچ ارتباطی به
سرمایهگذاری ندارد و صرفا یک پول شویی مفتضحانه است.
وبگاه «سعود یلیکس» نیز در این باره نوشت که باشگاه های
ورزشی انگلیس در فصل باز یهای  ۲۰۲۰-۲۰۱۹نزدیک
به یک میلیارد پوند به دلیل شیوع کرونا زیان دیدند .از سوی
دیگر بازگشت سرمایه پس از خرید یک باشگاه ورزشی تضمینی
ندارد و همچنین خرید باشگاه با اهداف صندوق سرمایهگذاری
سعودی برای متنوعسازی منابع درآمدی و افزایش فرصتهای
شغلی منطبق نیست اما این که چرا سعودیها به خرید نیوکاسل

اصــرار داشتند ،می تواند به این دلیل باشد که آ نها با خرید
اعتبار برای خود به دنبال برندینگ برای دولت سعودی بروند یا
بخواهند از طریق ورزش دست به پول شویی بزنند.
▪ورزشآمیختهبهسیاست

فوتبال در سراسر جهان هیچ گاه از سیاست جدا نبوده است .اما
آن چه در این گزارش مدنظر است نقش دولت های حاشیه خلیج
فارس در فوتبال است .پاییز سال ( 99دسامبر  )2020گروهی
حدود ۱۰۰نفرهازهوادارانباشگاهبیتاراورشلیمبهجلسهتمرین
این تیم حمله و آن را متوقف کردند .جالب این که دلیل نارضایتی
آنهااحتمالسقوطتیممحبوبشانبهدستهپایینترلیگفوتبال
رژیم صهیونیستی نبود .این هــواداران در اعتراض به مذاکرات
باشگاه با یکی از اعضای خاندان حاکم بر امارات متحده عربی در
بارهسرمایهگذاریاودرباشگاه،بهزمینهجومبردهبودند.چندروز
بعد از این اتفاق ،باشگاه اسرائیلی به طور رسمی از امضای قرارداد
سرمایهگذاری با «شیخ حمد بن خلیفه آل نهیان» خبر داد .آل
نهیان متعهد شده بود در ازای ۵۰درصد از سهام بیتار ،حدود۹۲
میلیوندالرطی 10سالآیندهدراینباشگاهسرمایهگذاریکند.
واگذاریبخشیازسهامبیتاراورشلیم،تیمفوتبالمحبوببنیامین
نتانیاهو،نخستوزیرسابقاینرژیم ومسئوالنراستگرایافراطی
اینرژیمهمچونآویگدورلیبرمن،چندهفتهپسازآنانجامشدکه
اماراتواسرائیلبهصورترسمیعادیسازیروابطشانرااعالم
کردند .این سرمایه گذاری در حالی انجام شد که بیتار اورشلیم در
آنزمانبین ۱۴تیملیگاینرژیم،جایگاهیازدهمراداشت.آنچه
درآنزمانهواداران«بیتاراورشلیم»وبسیاریازهوادارانفوتبالرا
بهتزدهکرد،سرمایهگذارییکشاهزادهعربدرضدعربترین،
ضدمسلمانترینونژادپرستترینباشگاهرژیمصهیونیستیبود.
باشگاهی که از سکوی تماشاگرانش معموال فریاد «مرگ بر عرب»
شنیدهورویبنرهایآنهاشعارهاییمانند«تاابدخالص»مشاهده
میشد .بیتار اورشلیم اما با گذشت زمان به چنین هویت افراطی
دستیافت.اینتیم،زمانیبازیکنانمسلمانرانیزدراختیارداشت.
گرام آجیوف ،بازیکن تاجیک ،اولین مسلمانی بود که در سال
 ۱۹۸۹برایاینباشگاهبازیکرد.درسال ۲۰۰۴نیزآنهاابراهیم
انداال،مدافعنیجریهایراجذبکردند.انداالسیاهپوستومسلمان
بود .او اما پس از پنج بازی به دلیل سیل توهینهای نژادپرستانه از
سوی هواداران باشگاه خودی ،این تیم را ترک کرد« .انداال» در باره
آنتجربهگفتهاست:منبهایندلیلبیتارراترککردمکههواداران
به من توهین کردند ،این یک تجربه تلخ بود .آن ها خطاب به من
میگفتند«حرامزاده»«،عرب،بهخانهبرو».
▪لذت فوتبال برای شیوخ خلیج فارس

جدای از انگیزه هایی که برای سرمایه گذاری فوتبالی گفته شد،
کسب سود یا لذت بردن از فوتبال نیز عاملی است که نمی توان آن
راپنهانکردیاشایدبتوانعشقبهفوتبالرادرکنارهریکازانگیزه
هایذکرشدهبهصورتثابتقرارداد.هرچندافرادیچونولیدبن
طالل،شاهزادهسعودی،نتوانستندبهرویایخریدوسرمایهگذاری
دریکباشگاهورزشی(المپیکمارسی)دستیابند،امابسیاریدر
اینزمینهکامیابشدند.دراسپانیاترکیآلشیخبرباشگاه«آلمریا»
مالکیت دارد ،عبدا ...آل ثانی قطری در ماالگا حضور دارد و کمپ
اسپایرقطرهممالکدپورتیوولئونسابهشمارمیرود.درفرانسهتنها
یکتیمچنینوضعیتیازنظرمالکیتدارد.بزرگترینتیمپایتخت
فرانسه یعنی پاری سن ژرمن با مالکیت «سازمان سرمایه گذاری
قطر»ادارهمیشودکهالبتهاهالیفوتبال«ناصرغنیمآلخلیفه»رابه
عنوانمالکاینباشگاهمیشناسند.سهعضوخانواده«الحساوی»
میلیاردرهایکویتیهمچندسالیمالکتیمدستهاولیناتینگهام
فارستبودند.آرسنالوچندینتیمدیگرنیزهستندکهشمارشآن
هاوویژگیهایشاندراینگزارشنمیگنجد.

