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وارداتبرایدودیهاوجنجالدنبالهدارممنوعالخروجی!




شاخ و شانه کیش
فوتبایل وزیر جوان!

استوریاینستاگرامیآذریجهرمیبعدازبازی
پرسپولیسوگلگهرباواکنشهایزیادیهمراهبود

2.4 M views
3.9 M views

بازارداغويلچروعصایسرقتی
یکی از گزارش های تلخی که روز گذشته بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت ،افزایش چند برابری قیمت وسایل
توان بخشی بود که باعث شده سرقت تجهیزات معلوالن از
جمله عصا ،واکر و ویلچر نیز افزایش یابد .همشهری در این
گزارش نوشته است« :وفا ،فروشنده لوازم دسته دوم توان
بخشی می گوید سرقت از بیمارستانها افزایش پیدا کرده و
تجهیزاتی را برای فروش میآورند که نشان و آرم بیمارستان
را دارد .افرادی به بهانه این که مادر یا پدر پیری دارند که نیاز
به ویلچر دارد ،کارت شناسایی به بیمارستان میدهند تا ویلچر
بگیرند .بعد آن را میآورند تا بفروشند ».کاربری نوشت:
«وقتی یه عده از در چاه های فاضالب نمی گذرن می خوای از
ویلچر چند میلیونی بگذرن؟!» کاربر دیگری خطاب به سارق ها
نوشت« :معلول ها خودشون مشکالت شخصی شون رو دارن
لطفا با سرقت ویلچر و عصاشون اونا را با مشکل بیشتر روبه
رو نکنید».

جنجالدوبارهحریمخصوصیدرواتساپ
واتساپ اعالم کرده از  ۱۵ماه مه برابر  ۲۵اردیبهشت به
تدریج از کسانی که با خط مشی حریم خصوصی جدید این
پلتفرم موافقت نکردهاند ،خواهد خواست تا برای دسترسی
به تمامی قابلیتهای این پیام رسان خود را با شرایط جدید
وفق دهند .اگر کاربری همچنان مایل به پذیرش این تغییرات
نباشد ،تماسها و نوتیفیکیشنها همچنان برای مدت کوتاهی
ارسال میشوند اما نمیتواند از طریق واتساپ امکان خواندن
یا فرستادن پیامها را داشته باشد .واتساپ میگوید اکانت
کاربران غیرفعال بهطور کلی پس از  ۱۲۰روز حذف میشود.
البته پیش از این هم اعالم تغییر سیاستهای حریم خصوصی
وات ـساپ ،باعث شد تا بسیاری از کاربران این پلتفرم به
پیامرسانهای دیگری از جمله تلگرام و سیگنال مهاجرت کنند
که همین اتفاق باعث به تعویق افتادن تغییر سیاست ها از
سوی مدیران واتس اپ شده بود.





3.1 M views

2.8 M views

مردم«سیسخت»درزلزلهوبرف
زمین لرزه چهارشنبه  29بهمن در شهر سی سخت استان
کهگیلویه و بویراحمد خسارت هایی را به واحدهای شهری و
روستایی وارد کرد اما کاهش دما و بارش برف مشکالت مردم
زلزله زده را بیشتر کرده و این روزها دمای هوا در سیسخت به
زیر صفر درجه رسیده است .با این حال معاون اجتماعی پلیس
فتا از مردم خواسته گول افراد سودجویی را که تحت عنوان
کمک به مردم زلزله زده در فضای مجازی اقدام به جمع آوری
پول وکالهبرداری از شهروندان میکنند ،نخورند و برای کمک
بهزلزلهزدگانحتما ًازطریقنهادهایمعتبرومسیرهایقانونی
که از سوی رسانهها و خبرگزاریهای معتبر اعالم میشود،
اقدام کنند .کاربری نوشت« :واقعا سخته توی این سرما توی
خونه ای که به خاطر زلزله آسیب دیده و هر لحظه ممکنه سقف
یا دیوارش فرو بریزه زندگی کنی».

واردات برای دودی ها!
یکی از گزارش های پربازدید روز گذشته ،گزارش واردات
دوهــزار و  ۳۰۰میلیارد تومانی توتون و تنباکو در  10ماه
نخست امسال بود .در این گزارش آمده در  ۱۰ماه امسال
نزدیک به ۱۵هزار تن توتون و تنباکو به ارزش بیش از ۱۰۶
میلیون دالر وارد کشور شده است .اگر میانگین نرخ دالر آزاد
را حدود  ۲۲هزار تومان در نظر بگیریم ،ارزش ریالی واردات
۱۵هزار تنی توتون و تنباکو به بیش از دوهزار و ۳۰۰میلیارد
تومان میرسد .نکته قابل تامل این جاست که گفته می شود
مصرف سیگار و قلیان در اوایل ایام کرونا کاهش قابلتوجهی
داشتهامابهتازگیمصرفسیگاربهروالقبلازکرونابرگشته
وقلیانیهایپرمصرفنیزازقلیانسراهابهخانهکوچکردهاند.
کاربری نوشت« :جالبه که کاالی اساسی توی کشور با کمبود
مواجهه بعد 106میلیون دالر دادن به توتون و تنباکو!»





2.1 M views

3.4 M views

جنجالممنوعالخروجیمردانوزنان

واکنشناجابهشایعهبنزینی

ماجرای ممنوع الخروجی مربی تیم ملی اسکی بانوان در روزهای
اخیر بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .در این بین
برخی از کاربران ،ورزشکاران مردی را که به خاطر مهریه ممنوع
الخروج شده و نتوانسته بودند در مسابقات جهانی شرکت
کنند پیدا و این موضوع را دو طرفه اعالم کرده بودند .به طور
مثال کاربران با بازنشر اخبار ممنوع الخروجی علی صادقزاده،
قهرمان پاراالمپیک و حسین روحانی ،مربی تیم ملی کاراته ،در
سال  ۹۵که به خاطر مهریه ممنوع الخروج شدند و نتوانستند
به مسابقات جهانی اعزام شوند ،به این اتفاق واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :این آقایون مهریه رو ندادن ولی مردها
بی دلیل هم می تونن همسرشون رو ممنوع الخروج کنن».
کاربر دیگری نوشت« :به نظرم در این ماجرا مظلوم واقع شدن
و داره در حق آقایون ظلم می شه».

در چند روز اخیر در شبکه های اجتماعی شایعه شد که ناجا
مأموران خود را اجبار کرده سوخت خودروهای سازمانی راهور
را از مردم تهیه کنند اما به تازگی معاون آماد و پشتیبانی ناجا به
این شایعه واکنش نشان داده و آن را کامال کذب و بی اساس
خوانده است .کاربران به این ماجرا واکنش نشان دادند.
کاربرینوشت«:حالممکنهیکسربازبراییکخودرویپلیس
از مردم بنزین گرفته باشه ولی به این معنی نیست که پلیس
بنزینش رو از مردم می گیره ».کاربر دیگری نوشت« :از اول
هم معلوم بود این خبر دروغه ولی بازهم خوبه که مسئوالن
به اتفاقات فضای مجازی اشراف پیدا کنن و به شایعه ها زود
واکنش نشون بدن ».کاربری هم نوشت« :فکر کن از همون
 60لیتر بنزین مون هم قرار باشه یه مقداری به خودروهای
سازمانی نهادهای مختلف بدیم دیگه چی می مونه تهش؟!»

صدرنشینی پرسپولیس در نیم فصل لیگ بیستم زمینه را
برای کری خوانی هواداران سرخابی ها فراهم کرد تا جدال
لفظی در فضای مجازی را آغاز کنند اما شروع کننده ماجرا،
وزیر جوان دولت روحانی بود و کری خوانی او در استوری
اینستاگرام برای استقاللی ها با واکنش های زیادی از سوی
اعضای هیئت مدیره ،کادرفنی و بازیکنان اسبق و هواداران
استقاللمواجهشد.
▪ماجراچهبود؟
آذری جهرمی بعد از پیروزی  5بر صفر پرسپولیس در برابر
گل گهر ،با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود
نوشت«:گلگهریکگلدیگهخوردهبود،بهرکورداستقالل
میرسیدولیخبرکورداستقاللدستنیافتنیاست».پس
ازایناتفاقبودکهاستقاللیهاواکنشهایزیادیبهصحبت
های آذری جهرمی مطرح کردند که اسماعیل خلیل زاده
رئیسهیئتمدیرهاستقاللباانتشارمتنطوالنیدرصفحه
اینستاگرام خود در پاسخ به صحبت های وزیر ارتباطات،
نوشت رویای شما خاطرات ماست .صبح دیروز هم آذری
جهرمی در گفت و گو با برنامه آفساید شبکه رادیویی جوان
درباره این که آیا از هواداران استقالل عذرخواهی می کند،
گفته بود« :چرا باید عذرخواهی کنم؟ مگر توهین کردم؟
مگرتاریخرامنرقمزدم؟مگر آقایخلیلزادهننوشتآرزوی
شما خاطرات ماست؟ او دیشب هم به من زنگ زد و گفت
میخواهممطلبیرامنتشرکنمومنهمگفتمایرادیندارد».
▪واکنشکاربرانفضایمجازی
واکنش ها به استوری وزیر ارتباطات بسیار زیاد بود و حتی به
پخشزندهتلویزیونهمکشیدهشد.یکیازمجریها دلیل
این استوری آذری جهرمی را جوان و جویای نام بودن وزیر
بیان کرد و مجری دیگر هم اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر
وزیر را که باعث شده او درباره هر چیزی توییت کند ،دلیل
این جنجال دانست .با این حال برخی کاربران هم از آن جایی
که در برهه هایی ایرانسل و همراه اول اسپانسر تیم های
استقالل و پرسپولیس بوده ،این همه هواداری از
یک تیم را نادرست خواندند .برخی هم این گونه
کری خوانی را برای وزیر که جایگاه حقوقی دارد
ناپسند دانسته و از وزیر جوان خواستند از این
به بعد مانند کانال های هواداری عمل نکند .در
ادامه تعدادی از واکنش ها به این استوری وزیر را
میخوانید:
* هر شخصی حق داره به تیمی عالقهمند باشه
و کری بخونه اما مشکل اون جاست که آذری
جهرمی با استفاده از جایگاهش ،رقابت رو
ِ
حالت عادالنه خــارج میکنه تا بعدا
از
کــردن عقدههاش با
بتونه بــرای خالی
ِ
استقاللیهاکریبخونه.
* آقای جهرمی اگه با این کارات به دنبال
رای پرسپولیسی هــا تــوی انتخابات
ریــاســت جــمــهــوری هستی سخت در
اشتباهی.
* کاش همین قدر که برای کل کل با تیم
حریف وقت می ذاری برای حل مشکالت
مردم هم وقت بذاری.
*شوخیهاوکریخوانیهایجهرمیشبیه
شوخی های شوهر عمه ها توی گروه های
خانوادگیشده،همینقدرلوسوبیمزه!
*چهایرادیداره،کریخوانیهمینهدیگه.
* آقای جهرمی بهتره آداب کری خوانی رو یاد
بگیرید چون فردی که در جایگاه وزیر قرار می
گیره باید این روند غلط رو اصالح کنه نه این که
بهسبککانالهایهواداریعملکنه!
* قبول دارم بخشی از لذت فوتبال همین کری
خوانی هاست اما یک وزیر نباید از این ادبیات برای
مسخرهکردنحریفاستفادهکنه.

منابع درآمدی کشور «اون»!

درحالیکهکرهشمالیتحتتحریمهایشدیدقراردارد،درآمددولتپیونگیانگازکجاست؟
نبی شریفی -درباره کره شمالی سرزمینی که حیاتش به حمایت همسایه کمونیستاش ،چین ،وابسته است و از
هر سو پیله انزوایی از سیمهای خاردار و مین ضد نفر برای خود ساخته ،چه میدانید؟ کشوری  25میلیون نفری که
 35درصد از نیروی کارش در بخش کشاورزی و  65درصد نیز در بخش صنعت و خدمات فعالیت میکنند .اما فشار
دست حلقه شده تحریم جهانی دور گلویش ،به همراه ویروس کرونا که دولت های بسیاری را به چالش کشیده ،نفس
کشیدن را برایش دشوار کرده است .درآمد دولت پیونگ یانگ از کجاست و اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ آن
چه در ادامه میخوانید ،پاسخ این سوال است.
▪پکن ،شاهراه حیات پیونگ یانگ
برایبررسیمنابعدرآمدیدولتپیونگیانگ،میتوانآن
رابهدودستهدرآمدهایآشکاروپنهانتقسیمکرد.نکتهمهم
این است که به دلیل سیستم بسته این کشور و تحریم های
تحمیلشدهمیزاندقیقتجارتآشکارکرهشمالیمشخص
نیست،تحریمهاییروبهرشدکهپسازاولینآزمایشهسته
ای آن در سال ۲۰۰۶اعمال شدند .با این حال ،به گزارش
الجزیره،درسال 83،2017درصدصادراتکرهشمالیبه
چین 3.5،درصدبههند 1.5،درصدبهپاکستانوبقیهآنبه
سایرکشورهابودهاست.اینصادراتشامل 44درصدمواد
معدنی(همچونزغالسنگ،سنگآهن،نفتتصفیهشده
و سرب) 29 ،درصد منسوجات و باقی شامل ماشین آالت
و سالح ،کارگران خدماتی و  ...می شد .در سال ،2017
میزان صادرات این کشور  1.74میلیارد دالر و واردات آن
 3.42میلیارد گزارش شده است .کره شمالی بزرگ ترین
تأمین کننده زغال سنگ چین است .همچنین بر اساس
گزارشها،حدود 50هزارتبعۀکرهشمالینیزتحتنظارت
حکومت برای کار به خارج از کشور (عموما به چین) اعزام
شدهاند.افرادیکهحکومتپیونگیانگخانوادههایشان
را به عنوان گروگان نزد خود نگه می دارد .عالوه بر این،
فعالیت رستوران زنجیرهای «پیونگ یانگ» در چند کشور
آسیایی نیز از جمله درآمدهای دولت است .تا پیش از سال
 2020و شیوع ویروس کرونا ،حدود  90درصد واردات و
صادراتکرهشمالیمبتنیبرروابطتجاریباچینبود.
▪«اداره  »۱۲۱ارتشی برای درآمدزایی
تا یک دهــه پیش ،یکی از راههــای درآمــدزایــی
سنتی پیونگ یانگ ،جعل اسکناس های100
دالریباکیفیتبسیارباالبود.برخیدلیلاین
کیفیت را مشارکت بانک مرکزی کره در جعل
اسکناس میدانستند .اما این روش کاسبی،
به دلیل نظارت زیاد تاحدودی از رونق افتاده
و حمالت سایبری و سرقت مجازی جای آن را
گرفته است .این مسیر آن قدر سودده بوده که
کره شمالی دست به تشکیل ارتشی سایبری
بــرای تحقق رویاهایش زده اســت .در همین
راستا ،وزارت دفاع کره جنوبی در سال 2015
مدعی شده که «ارتــش سایبری» کره شمالی
حدود شش هزار سرباز را در اختیار دارد؛ ارتشی که
با نام «اداره  »۱۲۱معرفی شده است« .ایندیپندنت»
دو هفته پیش در گزارشی نوشت« :بنا به گزارشی که به
شــورای امنیت سازمان ملل تسلیم شده ،کره شمالی در
سالهای ۲۰۱۹و ۲۰۲۰ازراههکورخنهگریاینترنتی
بیش از ۳۱۶میلیون دالر ( ۲۲۹میلیون پوند ) به دست
آورده اســت ».آگوست ( 2019مــرداد  )98نیز،
کارشناسان سازمان ملل اعالم کردهاند
هکرهای کره شمالی موفق شدهاند
میلیاردهادالربهاقتصادجهانیآسیب
واردودومیلیارددالرسرقتکنند.دراین
گزارشبهنقشارزدیجیتالو«بیتکوین»
نیزاشارهشدهاست.شرکتامنیتاینترنتی
«فایرآی» گزارش کرده که بیتکوین
برای کره شمالی جذاب است؛ چرا که
تقریبا بدون نام و نشام میتواند آن را
در «اینترنت تاریک» رد و بدل کند در

حالی که پول واقعی را بانکهای مرکزی و موسسات دیگر
ردیابیوردگیریمیکنند.اما،حمالتسایبریکرهشمالی
فراترازسرقتمالییادشدهاست.تحقیقاتنشانمیدهد
حمله سایبری سال  ۲۰۱۴به شرکت «سونی پیکچرز»،
حملهسایبریباجافزار«واناکرای»()WaanaCryدرسال
 2017به بیش از  ۳۰۰هزار رایانه و سرقت  81میلیون
دالری در حمله سایبری به بانکی در بنگالدش نیز توسط
«اداره»۱۲۱انجامشدهاست.
▪قاچاق سالح با کشتیهای اجارهای
یکی دیگر از منابع درآمــدی پنهان کره شمالی ،تولید و
قاچاق سالح های سبک و سنگین است .گزارش ابتدای
سال  2017واشنگتن پست درباره ارسال مخفیانه سالح
به مصر یکی از مواردی بود که جنجالی شد .در این گزارش
آمده بود که کره شمالی 30هزار قبضه آر.پی.جی را در یک
کشتی با پرچم کامبوج و خدمه قزاق در زیر صندوقهای
سنگ آهن مخفی کرده بود .این رسانه آمریکایی ارزش
سالح های صادراتی را  23میلیون دالر اعالم کرده است.
این گزارش تصریح میکرد مقصد این سالحها «سازمان
عربی صنعتی سازی» ،متعلق به دولت مصر و تحت نظارت
عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری این کشور بوده است.
بهگزارشروزنامهالعرب،چاپلندن،سوریه،یمن،سودان
و لیبی از جمله مشتریان سالح های کوچک و سبک و دیگر
تجهیزات نظامی کره شمالی بوده اند .سابقه تجارت سالح
میان پیونگ یانگ و قاهره ،به سال های دهه  80میالدی
و خرید موشک برای مقابله با رژیم اسرائیل و دولت لیبی
باز میگردد .دومین جنجال خبری درباره قاچاق سالح،
مربوط به سال  2013است که یک محموله سالح زیر
 10تن شکر پنهان شده بود که توسط دولت پاناما کشف
و توقیف شد .همچنین ،دسامبر ( 2009آذر  )88یک
هواپیمای اختصاصی حامل سالح که از مبدا پیونگیانگ
حرکت کرده بود ،از فرودگاه دونموآمونگ در پایتخت
تایلند برای سوخت گیری اجازه فرود خواست که پس از
فرود در فرودگاه دونموآمونگ متوقف و محموله مصادره
شد و افراد حاضردر آن بازداشت شدند.
▪سقوط آزاد یک اقتصاد ویران!
باهمهآنچهدرباالدربارهدرآمدهایآشکاریاگریزگاههای
تجاریکرهشمالیگفتهشد،اینکشوراکنونوضعیتفاجعه
باری را سپری میکند .کمتر از یک ماه پیش« ،سی جی تی
ان»تلویزیونچین،بهنقلازمقاماتگمرکاینکشوراعالم
کرد ارزش مجموع صادرات و واردات بین این دو کشور در
سال  ۲۰۲۰میالدی  ۵۳۹میلیون دالر بوده که 80.7
درصد کمتر از سال ۲۰۱۹و پایین ترین میزان در ۲۰سال
اخیربودهاست.رویدادیکهاقتصادکرهشمالیراعمالفلج
کردهاست.درسهماهآخرسالگذشتهمیالدی،تجارتبین
دوکشورحدود ۹۹درصدکاهشیافتحالآنکهکشاورزی
و چرخه خــوراک مــردم کره شمالی نیز به دلیل سیستم
ناکارآمد و سنتی کشت و زرع ،وقوع سیل و خشکسالی در
سال های اخیر با چالش مواجه شده است .ارزیابی سازمان
ملل از وضعیت کره شمالی نشان میدهد در سال ۲۰۱۹
بیشاز ۴۰درصدازجمعیتاینکشورباکمبودموادغذایی
روبهروونیازمندکمکهایفوریبودهاند.رقمیکهبهدلیل
شیوعویروسکرونا،بستهشدنمرزچینوبهتبعآن،کمبود
موادغذاییرویدادفاجعهباریرارقمزدهاست.

