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علیفرقربانی ویکیپدیا و«شیطانبنفش»درگیالن!
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برو اون ورتر این جا حریم خصوصیه!

«شیطان بنفش» در سواحل گیالن

«یکی از رفتارهای اجتماعی احترام به حریم خصوصیه!»
این در زیر عکسی از یک داروخانه نوشته شده که از
فراگیرترین تصاویر شبکه های اجتماعی بود .در این
داروخانه مراجعه کنندگان پشت تابلویی که برای این
منظور قرار داده شده می ایستند تا کار نفر قبلی تمام
شود.کاربرانبهاینتصویرکهاحترامبهحریمخصوصیرا
نشان می داد واکنش نشان دادند و از تجربه های خودشان
نوشتند.کاربرینوشت«:بعضیجاهامثلداروخونهو بانک
خیلی نیازه که حریم خصوصی حفظ بشه چون یا موضوع
بیماری خاص و نیاز خاص مطرحه که ممکنه طرف با اومدن
فرد دیگه ای کنارش خجالت بکشه و دوم هم بانکه که رمز
عبور باید زده شه ».کاربری نوشت« :اینا که خوبه یه بار
رفتم دکتر منشی  3تا  3تا مریض می فرستاد داخل منم
شاکی به دکتر گفتم این چه وضعشه شما محرمی بقیه چی؟
گفت مثل این که یادت رفته کجا زندگی می کنی!»
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 30هزاردالرجریمهکردهاست.

 3کیلومتر آویزان روی کاپوت

مشقتهای حج قدیم

ویدئویی تکاندهنده از آلبانی پربازدید بوده که در آن
یک مرد حدود سه کیلومتر روی کاپوت اتومبیلی قرار
گرفته است .این ویدئو آن قدر مورد توجه قرار گرفت
که باعث واکنش نخستوزیر آلبانی شد .نخستوزیر
ضمن عذرخواهی از توریستها گفت« :مردم آلبانی
همواره مهماننوازند اما رفتار این فرد نشاندهنده
رفتار مردم آلبانی نیست» .در این ویدئو مردی روی
کاپوت دراز کشیده و شیشه جلوی خودرورا خرد کرده و
مدام به آن مشت میکوبد .در توضیح این ویدئو آمده که
ماشین مربوط به چند گردشگر اسپانیایی است و مرد روی
ماشین ،یک رستوراندار آلبانیایی است که مدعی است
گردشگران اسپانیایی در رستوران او غذا خورد ه و پولش
را ندادهاند .کاربری نوشت« :هر چقدر هم غذا خورده
باشنیهرستورانداربایداینقدرشخصیتداشتهباشه
که با همچین کاری آبروی کشورش رو نبره».

«عجب سختیهای داشته حج  80سال پیش» .در این
روزها که مراسم حج باشکوه و امکانات خیلی خوب با حضور
زائران میلیونی برگزار میشود ،فیلمی از حدود  80سال
پیش منـتشر شده که مورد توجه کاربران فضای مجازی
قرار گرفته است .در این فیلم معدود ماشینهایی را
میبینیمکهوسایلحاجیانراجابهجامیکنندوکاروانهای
زیادی که با شتر به سفر حج میآمدهاند .سفر با شتر قطعا
یکسفرطوالنیوپرمشقتاستکهقابلمقایسهباشرایط
امروز نیست .در این فیلم همچنین تصویری از خانه خدا
دیده میشود که در آن خبری از برجها و ساختمانهای
بلنداطرافنیستوتصویریکهدیدهمیشودخیلیشبیه
تصویر خانه خدا در سریال مختار است .کاربری در واکنش
به این ویدئو نوشت« :کسانی که اون موقع با اون شرایط
حج میرفتن به معنای واقعی ازش خاطره داشتن».
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ویکیپدیا ،دردسر بزرگ علیفر
«سرهنگ،سیدجاللحسینیروفرستادلوانته؟»دیروز
دو تیم رئال مادرید و لوانته در رقابتهای اللیگای
اسپانیا به مصاف هم رفتند که گزارش پخش تلویزیونی
این دیدار به عهده سرهنگ علیفر قرار گرفته بود .در
ویدئویی که از این گزارش در فضای مجازی بازنشر
شد ،علیفر ضمن گزارش به نام «سیدجالل حسینی»
اشاره میکند که در ترکیب لوانته قرار دارد .این گفته
عجیب باعث تعجب اهالی فوتبال شد و پس از مراجعه به
ویکیپدیای باشگاه «لوانته» مشخص شد که ظاهرا باز
ویرایشی توسط کاربران در این صفحه صورت گرفته
که باعث اشتباه علیفر شده است .کاربری نوشت« :بعید
هم نیست این سوتی علیفر عامدانه باشه .حداقل مردم
میخندن و شاد میشن ».البته با اعالم روابط عمومی
شبکه ورزش علیفر تا اطالع ثانوی به دلیل اشتباهاتش
از گزارشگری محروم خواهد بود.

«یه پایاننامه تر و تمیز میخوام چند؟» پیش از این بارها
از پدیده پایاننامه فروشی شنیده بودیم که در بعضی
خیابانهای تهران به طور علنی به فروش میرسد .بهتازگی
هم نرخنامهای در فضای مجازی منتشر شده است که
ادعا میشود نرخ فروش پایاننامه در مشهد است .در
این نرخنامه انجام پایاننامه رشتههای مختلف از مقطع
کارشناسی تا دکترا فهرست شدهاست .بر اساس این
فهرست یک دانشجوی دکترا میتواند تنها با صرف مبلغ
پنج میلیون تومان یک رساله دکترا تحویل بگیرد این
در حالی است که تحصیل در مقطع دکترا در بعضی از
دانشگاهها تا  100میلیون تومان هزینه دارد .همچنین
در توضیحی پایین این اعالمیه آمده که «دریافت اقساطی
هزینهنگارشپایاننامهبراساساتمامهرفصلپایاننامه
در نظر گرفته شده و مدت زمان صرف شده برای نوشتن
پایاننامه در کاهش یا افزایش هزینه آن تاثیر میگذارد».

 10شگردی که مرحوم اسدا ...عسگراوالدی
در کسب وکار خود به کار می برد چه بود ؟

همانطورکههوشنگگلمکانیلقب«آقایبازیگر»راروی عزتا...انتظامیگذاشت،روزنامه
نگاران اقتصادی هم در دوره ای که هنوز اصطالحاتی مثل سلطان فالن و بهمان وجود
نداشتبهاسدا...عسگراوالدیلقب«آقایبازار»رادادند ،امااینتنهالقبعسگراوالدی
تاجرنبودویکیدیگرازلقبهایبامزهایکهبهآقایبازاردادهشدلقب«حاجیترانسفر»بود
کهیکروزنامهاقتصادیدراوایلدههشصتدرحالیکهاورادرردیفسومفهرستمیلیاردرهای
ایرانمعرفیکردهبودبهکاربرد.البتهعسگراوالدیازاینلقبوجایگاهناخرسندشدوحتیتهدید
بهشکایتهمکردولیبعدترکهدانستروزنامهنگارازسرذوقوعالقهبهاقتصادآزاداینلقبراابداع
کرده ،کوتاه آمد و دیگر حساسیت نشان نداد .برای این که از راز و رمز زندگی این چهره اقصادی و
کارآفرینبیشترآگاهشویمبهسراغگفتههایخوداوکهدراینسالهاازنحوهتجارتش گفتهرفتیم
کهخواندنشخالیازلطفنیست.

▪شروع تجارت عسگراوالدی

طفلیبچه
خداینکرده
اگهاتفاقی
براشبیفته
بیشتربراثر
فشاراونطناب
آسیبمیبینهتا
چیزدیگه!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

اس ــدا ...عسگراوالدی در  ۱۵اسفند  ۱۳۱۲در چهارراه
سیروس ،تهران به دنیا آمــد .پــدرش دکــان عطاری داشت.
برخالف تصور خیلی ها که اسدا ...را یک پیرمرد تاجر سنتی
می دانستند که حتی دیپلم هم ندارد ،او دو لیسانس ادبیات
فارسی وانگلیسیداشتوبسیارهماهلمطالعهبود.او یکیاز
باسابقهتریننمایندگانبخشخصوصیدراتاقبازرگانیتهران
و ایران بود که از سالهای قبل از انقالب ،عضو اتاق بازرگانی
و یکی از بازرگانان شناخته شده خشکبار بود ،پس از انقالب
جزوهشتنفریبودکهبافرمانامامخمینی(ره)مدیریتاتاق
را برعهده گرفت .او در انتخابات اسفند سال گذشته هیئت
نمایندگاناتاقبازرگانیتهرانشرکتکردهبودکهبرایاولین
بار از ابتدای انقالب تاکنون ،موفق نشد برای حضور در هیئت
نمایندگان اتاق تهران رای بیاورد .با این حال ،برخی او را یکی
از ثروتمند ترین افراد ایران بهشمار آوردند و ادعا می شود که
مجله فوربز میزانسرمایهاوراحدودهشتمیلیارددالربرآورد
کرد .صادرات پسته ،زیره ،میوهجات خشک و واردات شکر و
لوازمخانگیازمهمترینفعالیتهای اقتصادیاوبود.باالخره
 22شهریورامسالآقایبازارهمتسلیممرگشد.
عسگراوالدیخودشدرمصاحبههاییکهانجامدادهمیگوید:
«زمانی که  13-12ساله بودم با روزی  2ریال شاگردی وارد
بازار کار شدم و در سال  1327برای اولین بارتجارت را شروع
کردموباخریدیککیسهکنجدبهقیمت53تومانوفروختنآن
به قیمت 70تومان وارد بازار تجارت شدم .اولین ماشینم را که
یک فولکس بود به مبلغ 5900تومان در سال ۱۳۳۳خریدم
وباهمینماشینکیسههایخوارباریراکهازبازارمیخریدم
بیننانواوبقالتوزیعمیکردم.درسال ۱۳۳۴تصمیمگرفتم
کهرسماتاجرشوموکارتبازرگانیبگیرمامابهدلیلنداشتن
 24سالکهشرطدریافتکارتبودموفقبهاینکارنشدم».
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«سواحل گیالن در محاصره «سنبل آبی» خطرناکترین
گون ه گیاهان مهاجم آبزی قرار گرفته است ».خبری که
خیلی زود در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و
واکنش های زیادی را هم به همراه داشت .سنبل آبی که
به «شیطان بنفش» مشهور است نه تنهابه اکو سیستم
آبی صدمه وارد می کند بلکه سالمت افراد راهم به
خطرمی اندازد و متاسفانه هر سال با شروع سال در بازار
شهرهای بزرگ به وفور دیده و خرید و فروش می شود.
این گیاه که از خانواده غالفیان بومی مناطق گرمسیری
آمریکای جنوبی به ویژه حوزه آمازون است در آب های
شیرین زندگی می کند و در خارج از زیستگاهش به
عنوان گیاهی مهاجم شناخته می شود که به اکو سیستم
اطرافش صدمه وارد می کند و این روزها در حاشیه
رودخانه های شهرهای شمالی به معضل بزرگی تبدیل
شده است.

رمزورازتجارتــ

▪ثروت عسگر اوالدی

میزان ثروت اسدا ...عسگراوالدی یکی از جذاب ترین سوژه
هایی است که بارها و بارها توسط روزنامه های اقتصادی چه
در زمان حیات و چه اکنون که از دنیا رفته دربــاره آن مطلب
نوشته شده است .اسدا ...عسگراوالدی طی ۳۴سال گذشته
هر روز ساعت  ۶صبح خانهاش در خیابان فرشته تهران را به
مقصدهمیندفترترکمیکرد«.شرکتحساس»بزرگترین
دارایی مالی او به شمار میآید که حداقل پنج بار برنده جایزه
صادراتی شرکت نمونه سال شده است .صادرات زیره ،پسته
و دیگر نمونههای خشکبار طی تمامی سالهای گذشته از
طریق همین دفتر انجام شده است .دفتر روزنامه زن متعلق به
فائزه هاشمی دختر آیتا ...هاشمی رفسنجانی یکی از منازل
مسکونیاسدا...بود.دفترروزنامهرسالتارگانراستسنتی
نیز دیگر ملک متعلق به اسدا ...عسگراوالدی بود .دفتر اولیه
تشکیل جلسات اقتصاد اسالمی با حضور چهرههایی مانند
آیتا ...بهشتی ،آیتا ...مطهری و نخستوزیر جنگ در دهه

 ۶۰نیز دیگر ملکی به شمار میآید که سندش به نام اسدا...
عسگراوالدیخوردهاست.خانهخیابانفرشتهمهمتریندارایی
او به شمار میآید؛ خانهای که گفته می شود فرش دست بافت
 ۵۰۰متری کف آن را پوشانده است و  10میلیون دالر قیمت
دارد .مسجد خیابان فرشته و صندوق قرضالحسنه خیابان
فرشتهنیزدیگرداراییهایوقفشدهاوبهشمارمیآیند.بخش
مهمی از داراییهای عسگراوالدی به زمین و خانه تبدیل شده
است.
▪ 10راز پولدار شدن «آقای بازار »

نکاتی را که در این قسمت می خوانید برگرفته از مصاحبه
هایی است که خود عسگراوالدی در چند سال اخیر با روزنامه
ها و خبرگزاری های مختلف از جمله همشهری ،عصر ایران
و تجارت نیوز انجام داده است و ما بخش هایی را که مربوط به
نحوه سرمایه گذاری و نگاه اقتصادی او بوده انتخاب کرده ایم
کهدرادامهمیخوانید.
 ۱هر درآمدی که به دست آوردم چند قسمت کردم .بخش
اول بــرای هزینههای خــانــواده و امــور جـــاری .بخش دوم
سرمایهگذاریدرهمانکاربرایادامهو توسعۀآن.بخشسوم
رااماملکخریدموچهارمیرابهامورخیریهاختصاصدادمواگر
مشمول خمس میشد بخش پنجم هم بــرای خمس مال یا
وظایفشرعیدیگروهمینهاپولمرابابرکتکرد.
 2تاجربایدبتواندخوبصحبتکندوحتیقصهبگوید.
 3من ۶۰، ۵۰سالاستکهنیمساعتماندهبهاذانصبح
بیدارم،ساعت ۶استخرمیرومو ۷ازخانهبیرونمیآیم.
 4هیچ وامــی از هیچ بانکی دریافت نــکــردهام .بدهی به
هیچکسهمندارم.
 5هیچوقتبههیچکسبیشازیکهفتمسرمایهامرانسیه
نمیدهمهرچقدرهمآنفردمعتبرباشد.چراکهاگرآنمیزان
بهخطرافتاد،همهداراییامرایکجانبازم.
 6هیچوقتهمنسیهخریدنمیکنم.یانقدپرداختمیکنم
یابراساساعتماددوطرفهخریدمیکنم.همیشههمیکبرگ
چک توی جیبم است ،برای این که وقتی مجبور شوم در نمانم.
اینهاشعارمناست.دراینشعارهاهمموفقهستم.
 7از هر چیزی که به اطالعات من اضافه کند ،استفاده
میکنم .آیپد هم دارم اما راستش وقت و حوصله استفاده
ندارم.
 8اگرقرارباشددربارهچیزیکارکنمسیرتاپیازآنرادرمی
آورممناطالعاتمراازبازار،روزنامههاوتلویزیونکسبمیکنم
حتیشدهموقعناهاریامراسمختم هماطالعاتیازافرادکسب
میکنم ازجملهازنمایندگانمجلسوشورا  .
 9من در تجارت به ۳اصل سخت و سفت پایبند هستم:
کیفیت،رقابتوخوشقولی.وقتیتعهدمیکردمبرایفروش
یکجنس،اگربعدازفروشقیمتترقیمیکرد،معاملهرابههم
نمیزدم.
 20 10درصد از سود را ملک و امالک می خرم واکثر خانه
هایی را که خریده ام نگه داشته و به اجــاره داده ام و آن ها را
نفروختهام.

