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واحدپولیورودرمرکزتهرانوالگویعربستانیعلیه گرانی!


بویم سازی
به سبک ژاپین ها
تصویرطراحیکافهاستارباکسآمریکاییباادغام

معماریژاپنیچندروزیاستکهدرفضایمجازی
خبرسازشدهاست
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شیر مادر و نان پدر حاللت آقای عامل
«حاال می زنه زیر کتفان حریف ،مایه سر زیر بغلو در اختیار
می گیره ،می ره که پای حریفو از تشک خارج کنه ،باید در خاک
بخوابه ،شیر مادر و نان پدر حاللت دالور .»...این ها بخش
هایی از گزارش هادی عامل از کشتی هادی ساروی بود که
در این بازی کشتی گیر ما مدال برنز گرفت .این استفاده
از واژگان جدید و گزارش پرشور هادی عامل واکنش های
زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشت .کاربری
نوشت« :چقدر هادی عامل کشتی رو خوب گــزارش می
کنه ،پرشور و حال و غرور آمیز .دید پهلوانی داره و موقع
باخت ا ز زحمت هایی که ورزشکارا کشیدن تشکر می کنه.



توصیفات عالی از کشتیگیر و شهر زادگاهش .تن صداش
رو هم کنترل می کنه شیر مادر و نان پدر حاللت آقای عامل».
کاربر دیگری نوشت« :صبح های زود که می خوام بیدار
بشم ،صدای هادی عامل توی ذهنم پلی می شه که می گه:
باید خودشو از تشک جدا کنه این چغر بد بدن!» کاربری هم
نوشت« :یه پای جذابیت کشتی به گزارشای هادی عامله».
کاربر دیگری هم نوشت« :هادی عامل یه جوری می گه چه
کشتیگرفتیمکهانگارخودشخاککردهحریفوبقیشوداده
دستکشتیگیرمونازاینجابهبعدواونبرونه».یکیدیگر
از کاربران دلیل موفق بودن هادی عامل و دیگر گزارشگران
موفق را در برند سازی و استفاده کلمات خاصی می داند که
خودشان آن ها را می سازند.



مصطفوی -چند روزی است که تصویری از کافه استارباکس
آمریکا در ژاپن منتشر شده که در این کشور از نظر معماری،
بومی سازی شده است .بسیاری از کاربران درباره آن نوشته
اند« :آیا ما از استارباکس آمریکایی ژاپنی تر و غربی تر هم
داریــم؟ حاال ببینید همین استارباکس آمریکایی چقدر
در شرق آسیا ژاپنیزه شده اســت ».البته که استارباکس
چندسالی است در کشور ژاپن فعالیت می کند اما تازه
چندوقتی است که تصاویر آن در شبکه های اجتماعی دست
به دست می شود.
▪ژاپنیزاسیون برای جلب مشتری!
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فروشبهیورودرمرکزخریدیدرتهران!

اتحاددرمقابلگرانفروشیدرعربستان

مرکز خریدی با نما و سقف شیشهای و سازه های دکوراتیو
استیل واقع در خیابان فرشته تهران وجود دارد که انگار
در کشور دیگری غیر از ایران است آن هم به این دلیل که
برای خرید در این مرکز باید یورو به همراه داشته باشید
چون ۵۰فروشگاهی که در این مرکز خرید وجود دارد به
تومان به شما جنس نمی فروشند و همه محصوالت شان
به یورو است .ناگفته نماند هر آن چه را که بخواهید از
نزدیک ببینید نمیتوانید لمس کنید و باید فروشنده
اجناس را در دست خودش به شما نشان دهد چون ممکن
است به محصول خسارت وارد شود! با این حال کاربران به
این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :حاال باز
خوبه برای وارد شدن به این مرکز خرید روادید و گذرنامه
از آدم نمی گیرن ».کاربری هم نوشت« :این دیگه ته
شکاف طبقاتی رو می خواد نشون بده».

ویدئویی از امحای محصوالت لبنی یک شرکت عربستانی
به نام المراعی در بیابان در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد که واکنش های زیادی داشت .در شرح این
ویدئو ادعا شده است که این شرکت لبنیاتی عربستان
 5درصد تولیداتش را گران کرده و همین باعث شده
مردم در اعتراض به این افزایش قیمت محصوالت این
شرکت را تحریم کنند و از آن نخرند و همین موضوع
باعث شده نه تنها شرکت  5درصد را کاهش دهد که
 20درصد هم تخفیف در نظر بگیرد ولی بازهم مردم
محصوالت این شرکت را نخریدند تا این که مجبور شده
آن ها را در بیابان نابود کند .کاربری نوشت« :خب اون جا
احتماال یه شرکت دیگه ای بوده که شیر ارزون بفروشه.
این جا همه شرکت ها با هم گرون می کنن .نمی تونیم که
شیر نخوریم ».کاربر دیگری نوشت« :بزرگ ترین رمز
پیروزی و موفقیت اتحاده اگه ملت اتحاد داشته باشن،
می شه جلوی گرون فروشی رو گرفت».
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اخراجطوطیهایفحاش
یکی از خبرهای پربازدید و جالب روز گذشته هم مربوط
به اخراج پنج طوطی فحاش از باغ وحشی در انگلیس بود.
مسئوالن باغوحشی در انگلیس پنج طوطی را بهعلت
فحش دادن به بازدیدکنندگان از بقیه طوطیها جدا
کرده اند و دیگر در معرض دید عموم قرار نمیدهند.
مدیر اجرایی این باغ وحش گفته« :ما کامال به فحش دادن
طوطیها عادتکردهایم،اماهرگز با پنج پرندهکههمزمان
فحش میدهند ،مواجه نبودهایم ».به گفته نگهبانان
با غوحش ،این طوطیها یکدیگر را تشویق به فحش
دادن میکردند .کاربری نوشت« :واقعا راست گفتن که
همنشین تو از تو به باید ،تا تو را عقل و دین بیفزاید».
کاربر دیگری نوشت« :باید اونی رو که به این طوطی ها
فحش یاد داده ،اخراج کرد نه این طوطی ها رو ».کاربری
هم نوشت« :کاش می شد با آدم های بد دهن همین کار
رو کرد و از معرض دید عموم پنهانشون کرد».

356 K views

گیمرهادرسیل
ویدئویی که گروهی از گیمرهای فیلیپینی را با وجود
وقوع سیل شدید در حال بازی در یک کافی نت نشان
میدهد ،به ویدئوی داغ فضای مجازی تبدیل شده است.
در این ویدئو تعدادی از گیمرهای جوان با وجود آن که
آب تمام کافی نت را در بر گرفته ،در حال انجام بازی مورد
عالقه شان دیده میشوند .در این ویدئو این گیمرهای
جوان به رغم آن که کافی نت تا حدودی در آب گل آلود
ناشی از وقوع سیل غرق شده و همچنین با خطر برق
گرفتگی مواجه هستند ،اما همچنان سرگرم بازی دیده
میشوند .بنا بر گزارش رسانههای محلی ،صاحب کافی
نت تنها زمانی متوجه خطر شد که رایانههای او خاموش
شدند و مشتریان کافی نت را ترک کردند .کاربری
نوشت« :اگه اهل بازی و گیم نت نیستین قضاوتشون
نکنین چون واقعا نمی شه وسط بازی بی خیال اون شد».

آن طور که برخی سایت ها نوشته اند ،ظاهرا چندسال پیش
بعد از افتتاح استارباکس در ژاپن خیلی از آن استقبال
نشده است .اما بعدا دلیل برای رفتن به استارباکس برای
طرفداران این کافه به وجود آمد .تا چندسال پیش تنها
دلیل رفتن به استارباکس ،قهوه های خوشمزه و تبلیغات
عظیم این کمپانی بوده است اما هیچ کدام از شعبه های
موجود طراحی به خصوص با ویژگی های شخصی یا محلی را
نداشته اند که بزرگ ترین ضعف آن به شمار می رفته است.
استارباکس ،بزرگ ترین شرکت قهوه در جهان است که در
بیشتر موارد ،تعداد فروش آن ها از مک دونالد هم بیشتر
است .این شرکت  87هزار نوشیدنی دارد و بنا بر نوشته
ای ،در سال  2017آن قدر رشد عجیبی داشته که روزانه دو
یا سه فروشگاه جدید باز می کرده  ،اما با افتتاح فروشگاه
خود در ژاپن برای جلب مشتری مجبور به تغییر معماری
شده است.
▪توجه میزبان المپیک به اصالت و فرهنگ

وقتی سخن از معماری ژاپنی می شود ،خانه های کوچک
چوبی با درهای کشویی و همچنین معابد بزرگ و چند طبقه
با سقف های سفالی رنگ مثلثی شکل ،اولین تصاویری
هستند که در ذهن مخاطب تداعی می شود .تصویری
که بعد از سال ها همچنان در معماری و سبک زندگی این
کشور دیده میشود .آسمان خراش چوبی ،ساخته شده
از قطعه های چوبی و نماد معماری ژاپنی ،برج مشعل به
عنوان مشعل توکیو و ...نمونه هایی از سازه ها و ساختمان
های معروف این کشور است .ژاپنی ها ضرب المثلی دارند
و می گویند «جامعه ما مثل پیاز ،الیه الیه است  .تغییرات را
میپذیریم اما این تغییرات تبدیل می شوند به یک الیه از
جامعه .ما غرق در این تغییرات مدرن نمی شویم».
در پایان باید به ایــن نکته توجه داشــت که می شــود از
فرهنگ ،فناوری و ...جوامع دیگر بهره برد اما به شرط این
که پیش از آن اقدام به استحاله و ایرانیزه کردن آن کنیم.
اتفاقی که بیشتر باید توسط مسئوالن فرهنگی انجام شود
تا به جای غرق شدن در آن ،آن را تبدیل به یکی از الیه های
اجتماعی و فرهنگی خودمان کنیم.
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