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سرانهمصرفگوشتغناباالترازایران!




ساعت های جنجایل
سیاسمتداران!

از هوا
املاس بگیر!
درحالیکههمهازماستکرهمی

گیرنداینروزهادانشمندانبهدنبال

براساستصویریازساعتمچیجهانگیریادعاشدهاوساعتگرانقیمتیبهدستداردایندرحالیاستکهدر
خصوصساعتسیاستمداراندیگرهمادعاهاییوجوددارد

گرفتنالماسازهواهستند

ناصری -زمان ،یکی از مهم ترین و با ارزش ترین دارایی های هر فرد است که برای بهره برداری بهتر از آن به برنامه ریزی نیاز است و ساعت یکی
از مهم ترین ابزارها برای این برنامه ریزی ها در زندگی به شمار می آید ،اما همین ساعت در دنیای پر جنجال سیاستمداران به جنجالی دیگر
تبدیلشدهوادعاشدهبرخیازسیاستمدارهاساعتهاییرابهدستشانمیبندندکههرکدامچندهزاردالرقیمتدارد.البتهبهدلیلاین
کهنسخهتقلبیساعتهاهمدربازاربهوفورپیدامیشودکهقیمتآنبسیارکمترازقیمتبرندواقعیاست،ممکناستسیاستمدارنامبرده
نسخهبدلیساعترابهدستبستهدرحالیکهسایتهاومتخصصانقیمتبرنداصلیرااعالمکردهاند.ایناتفاقبرایکفشوزیرارتباطات
همافتاددرحالیکهدردی 98ادعاشدکفشوزیربیشاز 3میلیونتومانقیمتدارداودرواکنشیاعالمکردکهکفششراکمتراز 300هزار
تومان خریده است .به هرحال امروز می خواهیم در این گزارش به ادعاهایی درباره قیمت ساعت تعدادی از شخصیت های سیاسی کشور
بپردازیموازنوعساعتوقیمتآن برایتانبنویسیم.

3.9 M views

سنبل 100هزارتومانی!
یکی از سنت های ما ایرانی ها در آغاز سال چیدن سفره
هفت سین است و گل سنبل یکی از این هفت سین
هاست.امابهنظرمیرسدباتوجهبهگرانیهایاخیرهفت
سین ها را هم باید عوض کرد به این دلیل که تصویری از
قیمت گل سنبل در فضای مجازی منتشر شد که نشان می
داد سنبل دیگر در بسیاری از سفره های هفت سین جایی
نخواهد داشت .همان طور که در تصویر می بینید قیمت
این گل 100،هزار تومان شده است .کاربری نوشت« :به
نظرم می شه به جای سنبل سایه پدر و مادر رو بذاریم توی
سفره ».کاربر دیگری نوشت« :حاال سنبل هم نشد می
شه یک سبزی دیگه ای گذاشت توی سفره ».کاربری هم
نوشت« :ما میریم توی صف مرغ وامیستیم که  10هزار
تومن مرغ رو ارزون تر بخریم بعد گل سنبل رو می خوان
 100هزار تومن به ما بفروشن».



3.1 M views

وفورروغننباتیدردیوار،کمبوددربازار!
در حالی که روغن جامد در سوپرمارکتها و فروشگاهها
کمیاب است اما افرادی در سایت دیوار این کاال را با
قیمتهای مختلف عرضه میکنند و تصاویر آن در شبکه
های اجتماعی دست به دست می شود .کاربران به این
نوع فروش کاال در سایت های فروش اینترنتی واکنش
نشان دادنــد .کاربری نوشت« :نمی دونــم چه بالیی
سرماها اومده که حاضریم به خاطر کمی سود بیشتر به
همنوعامون که این روزها با گرونی دست و پنجه نرم
می کنن ،جفا کنیم! ».کاربر دیگری نوشت« :واقعا کسی
هست که از توی دیوار روغن بخره که اینا آگهی زدن اونم
با این قیمت های باال ».کاربری هم نوشت« :امان از عدم
توانایی توزیع که ما توی کشور داریم ،روغن هست ولی
دستنااهلشکهمیخوانازکمبودروغنسودبیشتری
به جیب بزنن».



عبدالناصرهمتی

الماس ها بسیار زیبا هستند و معموال برای
مراسم نامزدی و عروسی ثروتمندان یکی
از موارد ضروری است ،اما عالوه بر گران
بــودن ،خسارت هــای زیست محیطی و
اجتماعی زیــادی را نیز با خود به همراه
دارنــد ،اما اگر راهــی دیگر بــرای ساخت
الماس به جای بیرون آوردن آن از اعماق
زمین وجود داشته باشد ،چه میشود؟
ایــن سوالی اســت که کیمیاگران عصر
جدید به آن پاسخ داده اند و قرار است از
دی اکسید کربن موجود در هوا الماس
بسازند.
▪برج های الماس ساز

2.8 M views

سرانهمصرفگوشتغناباالترازایران

3.4 M views

کوچک ترین زوج پذیرش ازدواج!

نمودار سرانه مصرف گوشت بر اساس اعالم مرکز آمار
سرانهایراندرسالهایاخیرمنتشرشدکهبازتابزیادی
در شبکه های اجتماعی داشت .بر اساس این آمار سرانه
مصرف گوشت در ایران طی امسال به  6تا  8کیلو رسیده
است .این در حالی است که بر اساس گزارش فائو سرانه
مصرف غنا  ،۹گینه  ،6.5نیجریه  ،8.5تانزانیا ،۱۰یمن
 14.5وکره شمالی  10.8کیلوگرم است .کاربران به این
آمار واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :کاش مسئوالن
با دیدن این آمار و مقایسه اش با کشورهای فقیر جهان
کمی به خودشون بیان و کاری برای مردم بکنن ».کاربر
دیگری نوشت« :آقای رئیس جمهور که گفتید سفره مردم
خط قرمز شماست این شما و این خط قرمزتان!» کاربری هم
نوشت« :اینو برسونید به دست کارشناس تلویزیون که
بفهمه مردم خیلی وقته گوشت نمی خورن».

عکسی در شبکههای اجتماعی درحال دستبهدست
شدن است که خبر از کوچکترین زوج های پذیرش
ازدواج در آزمایشگاهی در کازرون میدهد! خبری که با
واکنش های زیادی همراه شد .کاربری نوشت« :به نظر
میاد این موضوع ساختگی باشه چون پسر 8ساله و دختر
 7ساله حتی به سن بلوغ هم نرسیدن که بخوان بهشون
اجازه ازدواج بدن ».کاربر دیگری که این موضوع را جدی
دانسته بود ،نوشت« :واقعا علت این همه عجله چی می
تونه باشه؟ کاش،به فرزندانمون اجازه بدیم کودکی
کنند ».کاربری هم نوشت« :به نظر منم این تصویر
ساختگیه ولی باید به اون خانواده هایی هم که بچه
هاشون رو در سنی که هیچ آگاهی راجع به ازدواج ندارن
و مجبورشون می کنن ازدواج کنن آگاهی داد که این جور
ازدواج ها چه خطراتی در پی داره».





وضعیتاستخدامدرکشور
آگهی استخدامی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت
که در آن آمده است به یک تراشکار با 10سال سابقه کار،
سن کمتر از 30و حداقل لیسانس نیازمندیم .کاربران با
محاسبه زمان تحصیل ،سربازی ،سابقه کار مورد نیاز و
سن درخواستی به این نتیجه رسیده اند که اگر کسی در
 13سالگی دیپلم گرفته باشد می تواند برای این شغل
اقدام کند .آن ها  2سال را برای سربازی 4 ،سال را برای
گرفتن مدرک لیسانس و  10سال را هم برای سابقه در
نظر گرفته اند .کاربری نوشت« :نمی دونم بعضیا بر چه
اساسی آگهی استخدام می زنن خب ببین کی می تونه
همچین شرایطی داشته باشه ».کاربر دیگری نوشت:
«فکر کنم بعضی ها برای شوخی این آگهی ها رو میدن و
اال هر طور حساب کنی نمیشه ».کاربری هم نوشت« :چرا
مد شده همه می زنن حداقل لیسانس اونم برای کارهایی
مثل تراشکاری که تجربه نقش مهمی داره».

اسحاقجهانگیریوخانواده

دانــشــمــنــدان چینی چــنــد ســـال پیش
ادعــا کردند که برجی را طراحی کرده
اند که می تواند از آلودگی هوا الما س
مصنوعی بسازد .گفته می شد این برج که
 7متر ارتفاع دارد قادر است  30000متر
مکعب از هوا را در هر ساعت تصفیه کند.
ذرات کربن در این برج فشرده و سپس به
الما سهای مصنوعی تبدیل میشوند.
قــرار بــود دولــت چین به منظور افزایش
توان ساخت برجهای بیشتر ،این الماسها
را به مزایده و حــراج بگذارد .البته از 3
سال پیش که این ادعا مطرح شد دیگر از
الماس های مصنوعی درست شده از دی
اکسید کربن موجود در هوا صحبتی به
میان نیامد.
▪هر قیراط چند تن کربن؟

2.4 M views
2.1 M views

اقدامعجیبقاتلباجنازههمسرش!
حرکت عجیب یک مرد آمریکایی با جنازه همسرش بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .این مرد آمریکایی
پس از قتل همسرش جنازه او را در فاصله چند متری
بچه هایش روی مبل قرار داده و برای آن ها جشن گرفته
بود.بنابهگفتهدادستانهاهنوزمشخصنیستچهکسی
اورژانس را در جریان این حادثه قرار داد ،اما هنگامی که
تیم اورژانس به محل حادثه رسیدند با جنازه این زن روی
کاناپه مواجه شدند .سپس شواهد مبنی بر انجام قتل از
جمله لکههای خون روی زمین و دیوار توسط پلیس کشف
شده است .گفتنی است؛ در صورتی که این مرد به انجام
قتل درجه یک محکوم شود باید  ۲۵سال را در زندان
بگذراند .کاربری نوشت« :یارو مشکل روانی داشته و روح
و روان بچه ها رو هم داغون کرده با این کارش!»

ساعت رئیس کل بانک مرکزی در خرداد امسال مورد توجه قرار گرفت
درستبعدازاینکهیککارشناسساعتدرتوئیتیدربارهمدلوقیمت
ساعتعبدالناصرهمتینوشت.اینکاربردربارهساعتهمتیمدعی
شد« :ساعت دست آقای همتی شرون کنستانتن رفرنس  ۴۹۱۴۵با
قیمت حدودی ۱۶هزار دالره ».البته موضوع قیمت ساعت رئیس کل
بانکمرکزیبهنشستخبریهمکشیدوهمتیدرپاسخبهخبرنگاری
کهازاودربارهقیمتساعتپرسیدهبود،گفت«:اینساعترااز ۱۸سال
پیش استفاده می کردم ولی مدتی است به علت این که منظم کار نمی
کردکنارگذاشتمواستفادهنمیکنم.اگرکسییکدرصدقیمتیراکه
اعالمشدهبدهدحاضربهتقدیمهستم».

شکل گیری الماس طبیعی حــدود یک
میلیارد ســال طــول مــی کشد و همین
موضوع باعث شده قیمت آن بسیار باال
باشد اما به تازگی یک شرکت آمریکایی
به ساخت الماس مصنوعی از دی اکسید
کربن موجود در جو زمین اقــدام کرده
است .گفته می شود هر  20تن دی اکسید
کربن موجود در جو زمین یک قیراط
الماس مصنوعی می شود که می توان در
طول چهار هفته آن را تولید کرد و دیگر
به یک میلیارد سال انتظار نیاز نیست.
در محاسباتی که این شرکت داشته آمده
است که هرکس دو قیراط از این الماسها را
بخرد ،تقریبا نیمی از دی اکسید کربنی را
کهتولیدکردهجبرانمیکند.البتهقیمت
این الماس ها هنوز مشخص نشده و باید
دید که کارشناسان برای آن چه قیمتی
می گذارند.

صادق خرازی

یکیازسایتهایتخصصیساعتدرمطلبیباعنوان«ساعتلوکس
آقای سفیر» به ساعتهای لوکس صادق خرازی پرداخته که در آن از
کلکسیونساعتهایخرازیکههماکنوندبیرکلحزبندایایرانیان
استوپیشازاینهمسفیرایراندرفرانسهبوده،نوشتهاست.البتهپیش
ازایناوازکلکسیوننسخخطیاشگفتهبوداماگویابر اساساینادعا
هاعالقهاوبهساعتراهمنمیتواننادیدهگرفت.سایت«مچی»دراین
گزارش مدعیشد«:خرازیعالقهمشخصیبهیکبرندبسیارمشهورو
مهم به نام اودمار پیگه دارد .او در یکی از گفت و گوهایش یکی از همین
برند را با رفرنس 01.۱۵۴۰۰OR.OO.D088CRکه از جنس طال
بابندچرمکروکودیلاستبهدستکردهکهقیمتیحدود ۲۷هزاردالر
دارد .همچنین در چند تصویر او با «رویــال اوک آفشــور» با رفرنس
 06.1000TI.۲۵۷۲۱TI.OOو قیمتی حدود  ۲۰هزار دالر دیده
شده است .جدا از این ها او ساعت «اودمارپیگه رویال اوک آفشور
کرونوگراف۴۲میلی متر با صفحه پاندا و قیمتی حدود ۱۵هزار دالر،
ساعت اوبلو ( )Hublotاز سری بیگبنگ و مدل یاتکالب دوموناکوا
حدود ۱۵هزاردالروساعتکارتیهسانتوس ۱۰۰بابزل (قابوحاشیه
فلزیدورشیشهیاکریستالساعت)ازجنسطالیزرد،باقیمتیحدود
 ۹هزاردالرهمدارد».
حسینفریدون

مدتهاست که معاون اول رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی از
شرایط جنگی کشور و زخمی شدن مردم سخن میگویند اما در این
شرایط جنگی ،تصویری از فرزند معاون اول رئیس جمهور با ساعتی
گران قیمت منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .جهان نیوز مارک
ساعتحسامجهانگیریرارولکس«سابمرینررفرنس»116613LN
معرفی کــرده که قیمت آن پانزده هــزار دالر اســت ،اما تنها فرزند
جهانگیریساعتگرانبهپشتدستنمیبنددبهتازگیهمتصویری
ازخودمعاوناولرئیسجمهور منتشرشدهکه قلهکییکیازکاربران
توئیترادعا کردهساعتیکهجهانگیریاستفادهمیکند،یکساعتبا
مارک امگا کانسلیشن طال و استیل است که قیمت این ساعت بین
 4400تا  8.850دالر است.البته تا این لحظه جهانگیری درباره
ادعاهایبیانشدهدرخصوصغیرواقعیبودنموضوعیاتقلبیبودن
ساعتذکرشدهواکنشینداشتهاست.
علیرضازاکانی

هرچند حسین فریدون را نمی توان از سیاستمداران مطرح کشور
دانست اما انتساب او به رئیس جمهور و پرونده هایی دربــاره برخی
تخلفاتمانندمدرکعلمیوفسادمالیاوباعثشدبرادررئیسجمهور
همکهساعتگرانقیمتبهدستمیبندددراینفهرستقراربگیرد.
بر اساس تصویری از ساعت مچی فریدون ادعا شده او ساعتی با مارک
رولکس دیتجاست رفرنس  ۱۱۶۲۳۳را به مچ دستش می بندد که
قیمتتقریبیآن ۱۰هزاردالراست.
ظریفوعراقچی

زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس که ریاست مرکز پژوهشهای
مجلسشورایاسالمی رابرعهدهداردباانتشارتصویریازساعتش
در این فهرست قرار گرفت .حامد توکلی کارشناس حوزه ساعت در
توئیتی درباره مدل ساعت زاکانی ادعا کرده است که ساعت او مدل
امــگــا Constellation
اســت کــه ح ــدود 1500
دالرقیمتدارد.

بهنظرمیرسدظریفبرای نوعساعتهمکارانشهمپروتکلداردچون
در تصاویری که از ساعت او و سید عباس عراقچی منتشر شده مشخص
است که هر دو از یک برند استفاده می کنند ،به گفته توکلی کارشناس
ساعت ،وزیــر امــور خارجه و معاونش هم ساعت هایی با برند امگا
 Constellationبهدستمیبندندکهحدود 1500دالرقیمتدارد.

