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ونیزدرکوتعبدا...و زنگخطرترکتحصیل!




3.4 M views

خندهزشتثروتبراشکهایفقر!
ویدئویی تلخ از زشتی هایی که ثروت می تواند بر روح و
روان انسان بگذارد در شبکه های اجتماعی منتشر شد
که بازتاب زیادی داشت .در این ویدئو که با توجه به چهره
و لهجه افراد احتماال متعلق به شرق آسیاست ،فردی یک
فلفل به دختری معصوم می دهد تا در ازای خوردنش پول
بگیرد .دخترک هم با همان چشمهای معصومی که دارد در
حالیکهبهصورتزشتثروتلبخندمیزندبهخاطرتندی
فلفل اشک میریزد .کاربران به این ویدئوی تلخ واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :ثروت چقدر می تونه زشت
باشه وقتی از خون فقر میمکه و انسانیت رو از آدم
می گیره ».کاربر دیگری نوشت« :اگه قرار باشه این جوری
پولدار شم هیچ وقت نمی خوام پولدار بشم ».کاربری هم
نوشت« :اف بر اون خانواده ای که به خاطر پول اجازه میده
عده ای این جوری دخترش رو عذاب بدن و بهش بخندن!»



2.4 M views

زبالهفروشیبرای ادامهتحصیل!
مدارس در بسیاری از مناطق جهان بعد از شیوع کرونا
به صورت آنالین برگزار شد .اندونزی هم یکی از همین
کشورهاست اما بعد از آنالین شدن مدارس مشخص
شد در این کشور واقع در جنوب شرق آسیا بسیاری به
اینترنت و حتی ابزارهایی مثل تلفن همراه دسترسی
ندارند تا بتوانند از آموزش از راه دور استفاده کنند.
اما برخی از سازمان های مردمی از دانش آموزانی که
در منزل به اینترنت دسترسی ندارند خواستند برای
دسترسی به اینترنت هر روز دو کیلوگرم زباله های
پالستیکی جمع آوری کنند تا به اینترنت دسترسی داشته
باشند و بتوانند هفته ای سه روز و هر روز هم به مدت
سه ساعت از راه دور آموزش ببینند .کاربری نوشت« :به
نظرم این شیوه در کنار معایبی که داره مزایایی هم داره
که یکیش آشنایی با تفکیک زباله است».

تصاویر پربازدید فضای مجازی

عطاریهایی
روکهداروی
کرونامی
فروشندارن
پلمبمیکنن،
کاششبکه
هایتلویزیونی
کهدارویکرونا
تجویزمیکنن
همجریمه
بشن!

دخالتنابهجادراموردرمان

فاجعه رسیایل ارز 4200
این قمست :مس وکود کشاورزی!
ارز 4200درستمانندماجرای َکرهوالستیکتیشهبهریشهتولید کشاورزی زد

صنعت
ماسکسازی
دارهبهسمتی
میرهکههر
روزیهماسک
جدیدرومی
کنهوماسک
خوراکییکی
ازاوناست!

ماسک خوراکی هم رسید!



کافهساختمانی

2.1 M views

کوتعبدا...ونیزنیست!
تصاویر کوچه های غرق در آب شهر کوت عبدا ...در
شبکه های اجتماعی دست به دست می شد و در شرح آن
نوشته شده بود« :اینجاونیز نیست!» بسیاری از کاربران
نوشته بودند در کوچه های ونیز آب در جریان است و
کوچه های کوت عبدا ...غرق در فاضالب! شهری که روی
نفت خوابیده اما مشکالتش از آب و هوا گرفته تا همین
فاضالب هر روز ساکنانش را آزار می دهد .کاربری نوشت:
«این فاضالبی که توی شهر زده باال سالمت مردم رو به خطر
میندازه و باید زودتر برای این شهر کاری بکنن ».کاربر
دیگری نوشت« :انصاف نیست مردمی رو که جلوی صدام
با دست خالی مقاومت کردن این جوری و در این وضعیت
رهاشون کرد .اگه مسئوالن کاری نمی کنن خود ما مردم
باید بریم کمکشون ».کاربری هم نوشت« :خوزستان در
حالی که بیشترین بودجه رو بعد از تهران می گیره چرا این
همه مشکل داره؟!»

3.9 M views

زنگخطرترکتحصیلدرمناطقمحروم
گزارشی از خطرات افزایش قیمت نوشت افزار در فضای
مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی
داشت .در بخشی از این گزارش آمده« :تبلت و گوشی
هوشمند مهم ترین نیاز یک دانشآموز شده که هزینهای
سنگین بر دوش خانوادهها گذاشته است در کنار این
موضوع آشفتگیها و التهابات در بازار و نوسان قیمت
این ایام را بر کام عدهای تلخ کرده و روزهایی پر تنش و پر
اضطراب را برای مردم رقم زده است تا جایی که گرانی های
اخیر زنگ خطری برای ترک تحصیل دانشآموزان در مناطق
محروم است ».کاربری نوشت« :به نظرم با کمک خیران
مدرسه ساز این اتفاق رخ نمیده و همون طوری که خیران
مدرسه ساختند ،راه های تسهیل درس خوندن بچه های
مناطقمحرومروهمفراهممیکنن».کاربردیگرینوشت:
«نه تنها درس خوندن که زندگی در این شرایط اقتصادی
برای خیلی ها سخت شده».

بااین
معماری
عجیبکافه
تویخیابون
فرشتهتهران
احتماال
چیزی
سفارش
بدیبا
فرغونبرات
میارن!



2.8 M views

بانویایرانیدرجمع ۴۰استادبرترجوانجهان
انتخاب یک دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در
میان  40استاد برتر جوان زیر  40سال در جهان هم
مورد استقبال کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت.
مریم کوچکینژاد حاال استاد دانشگاه نورث وسترن با
رنک  ۲۵جهانی است .این انتخاب بر اساس رده بندی
سایت ( )Poets & Quantsانجام شد که از معتبرترین
سایتهای آنالین رشته مدیریت در دنیاست .سایت
 Poets & Quantsاخبار مربوط به مدارس عالی مدیریت
در دنیا و به خصوص رشته  MBAرا اطالعرسانی میکند.
کاربری نوشت« :به مرور زمان به طور سیستماتیکی در
رسانه های جهان این چهره ها بایکوت میشن چون حجاب
دارن ».کاربر دیگری نوشت« :سلبریتی های سیاه نما چرا
به این موضوع نمیپردازید؟ فقط ماموریت ناامیدسازی
مردم رو داریــد؟ فقط سیاهی میبینید؟» کاربری هم
نوشت« :به داشتن چنین هموطنانی که نام ایران رو
پرآوازه می کنن افتخار می کنم».

3.1 M views

واکنشعجیبترامپبهپیشنهادهایعلمی
واکنشعجیبترامپبهپیشنهادهایعلمیبرایجلوگیری
از آتشسوز ی های گسترده و مهار آن در آمریکا از
ویدئوهای پربازدید در جهان بود .وقتی کارشناسی به
ترامپ می گوید«« :اگر به نتیجه علمی توجهی نکنیم و
سرمان را زیر برف کنیم نمی توانیم به کالیفرنیا کمک
کنیم ».ترامپ هم در پاسخ این کارشناس می گوید:
«کالیفرنیا کم کم شروع به خنکتر شدن میکند؛ شما فقط
بنشینید و تماشا کنید .من فکر نمیکنم علم چیزی از این
موضوعات سر در بیاورد!» کاربران به این صحبت ترامپ
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :ترامپ کال به علم
اهمیتی نمیده و خودش رو عالم دهر می دونه از توصیه
های پزشکیش درباره کرونا میشه فهمید ».کاربر دیگری
نوشت« :وای خدا این بشر از لحاظ عقلی اصال سالمت
نیست ،چطوری گذاشتن رئیس جمهور آمریکا بشه».

این بنده
خدا بعد
از یک روز
نقش بازی
کردن برای
گدایی داره
شبکههای
اجتماعیش
رو چک
می کنه تا
خستگیش
در بره!

زیر 15سالههاندیدن!

دههشصت
گوشی
هوشمند
نبودومابااین
واکمنهایی
کهنوارکاست
میخورد
آهنگگوش
میکردیم

رعیتنواز-متاسفانهدرسالیکهقراربودباجهشتولیدهمراهباشیمدسترویهرکاالییمیگذاریمکهارز 4200بهآنتخصیص
پیداکرده،میبینیمتصمیمفاجعهبارتخصیصارز 4200تیشهبهریشهتولیدآنکاالزده،چونوارداتباارز 4200سودبیشتری
ازتولیدآنداشتهاست.حاالکهبهنظرمیرسدتصمیمیابهتراستبگوییمتصمیماجتنابناپذیربانکمرکزیودولتحذفارز
 4200برایهمهکاالهاستدرابتدابازاربهدلیلنبودتولیدواحتماالاحتکارباکمبودکاالهمراهمیشودوبعدازآنتاراهافتادن
تولید که می تواند ماه ها زمان ببرد قیمت ها به صورت نجومی افزایش پیدا می کند .همان طوری که پیش از این هم بررسی کرده
بودیمایناتفاقدرحوزه َکرهوالستیکافتادهاست.امروزقصدداریمباهمضربهدالر 4200رابرپیکرهتولیددربخشسموکود
کشاورزیبررسیکنیمکهموجیازنگرانیرادرمیانکشاورزانومردمیکهدغدغهاستفادهازمحصوالتکشاورزیوباغیسالم
رادارندبهوجودآوردهاست.اتفاقیکهممکناستضربهمهلکیبرصنعتکشاورزیکشورواردکند.

اهمیت نهاده های کشاورزی
جهان امروز با بحران کشاورزی و مشکل در تامین مواد غذایی
مواجه است و به همین دلیل استفاده از روش های کارآمدتر
برای بهره وری باالتر از زمین های کشاورزی و افزایش نرخ
تولیدمحصوالتکشاورزیبهموضوعیمهمتبدیلشدهاست.
این موضوع سبب شده تا همه عواملی که می توانند در افزایش
میزان تولیدات کشاورزی تاثیرگذار باشند ،از شیوه های
مدرن کشاورزی تا نهاده های کشاورزی مورد استفاده مانند
آفت کش ها ،کود و ...در مرکز توجه قرار گیرند .با توجه به این
شرایطمالحظهمیشودکهسمومدفعآفاتنباتی،نقشپررنگی
درباالبردنامنیتغذایی،افزایشبهرهوری،افزایشثروتملی
وحتیارزآوریازطریقصادراتدارد.

چرا گران شد

ستراحت،بعدازیکروزکاسبی
ا



اتفاقیکهمیتواندضربهمهلکیبرامنیتغذاییکشورباشد

داستانگرانشدنکودهایشیمیاییهممانندبرخیازگرانی
های اخیر مانند گرانی کره و الستیک به حذف ارز  4200و
تبدیل آن به ارز نیمایی توسط دولت بر می گردد که باعث شده
قیمت کودهای شیمیایی تا  ۱۰برابر افزایش یابد .در ضمن
دیگر دولت یارانه کودهای شیمیایی را که در سالهای گذشته
بر اساس تبصره  ۱۴قانون برنامه و بودجه پرداخت می کرد
هم قطع کرده است .همین دو علت برای صعود نجومی قیمت
کودهایشیمیاییکفایتمیکردتابرایمثالقیمتهرکیسه
کودسولفاتپتاسیمکهتاپیشازاینحدود ۱۲۰هزارتومانبود
تا ۵۴۰هزارتومانافزایشپیداکند.البتهدرکنارگرانی،کمبود
این نهاده ها هم به شدت احساس می شود .برخی بر این باورند
کهسودجویانیبرایآشفتهکردنبازاروگرانترفروختننهاده
هااقدامبهاحتکارکردهاندوهمیناتفاقموجبکمبودنهادهها
وگرانترشدنآنشدهاست.

ضربه گرانی کود و سم بر کشاورزی
تا شروع سال زراعی جدید چند روز دیگر بیشتر باقی نیست
و قرار است کشاورزان کاشت محصوالت تاثیرگذار غذایی و
استراتژیکی از جمله گندم را شروع کنند و به اعتقاد برخی از
کارشناساناینگرانیبسیاریازتولیدکنندگانکوچکوبزرگ
رابهدلیلگرانینهادههایکشاورزیازکاشتمنصرفیاآنها
راوادارمیکندکهازمیزانسموکودکمتریاستفادهکنندواین
اتفاق سبب افت در میزان برداشت محصولشان می شود و نیز
موضوع به خطر افتادن امنیت غذایی کشور هم مطرح است که
میتواند شرایط بحرانی را به وجود آورد .در ضمن همین عدم
استفادهیاکاهشمصرفمیزانموردنیازسموکودمحصوالت

باعث کاهش صادرات محصوالت کشاورزی می شود و حتی
نیازکشوربهوارداتراافزایشمیدهد.نایبرئیسکمیسیون
کشاورزیمجلسیازدهمدرگفتوگوبابرنامهپارکشهررادیو
تهران،اظهارکرد:باگرانشدنکودوسم،کشاورزانبیانگیزه
میشوندوتولیدآنهاتا ۳۵درصدکاهشمییابدوازطرفدیگر
دولتناچاربهخریدگندمباقیمتسهبرابریازکشورهایحوزه
خلیج فارس و در نتیجه خسارتی جبران ناپذیر به کشور وارد و
تولیددچاراختاللمیشود.

نیاز ساالنه سم و کود کشور
مــدیــرعــامــل شــرکــت خ ــدم ــات حــمــایــتــی کـــشـــاورزی در
مصاحبهایباایرناگفت«:براساسمحاسباتموسسهتحقیقات
خاک و آب ،ساالنه نیاز کودی کشور چهار میلیون تن است ولی
در سال ۹۷حدود دو میلیون و ۴۳۱هزار تن کود مصرف شده
است ».به نظر می رسد با گران شدن کود و سم کشاورزی آمار
مصرف نهاده های کشاورزی طی امسال بسیار کمتر و حتی
باعثکاهشکیفیتوکمیتمحصوالتکشاورزیشود.
رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود کشور هم نیاز مصرفی
ساالنهکشوربهسمومکشاورزیرا ۲۷هزارتناعالمکردهاست.

رقابت نابرابر تولید با واردات ارز4200
ارز  ۴۲۰۰تومانی در کنار رانتی که به وجود آورده ،ضربه
مهلکیبهتولیدداخلیزدهاست.دربحثنهادههایکشاورزی
هم حکایت همان حکایت کره و الستیکی بود که برایتان در
روزهای قبل نوشتیم .اختصاص ارز 4200به این کاالها باعث
شد سود واردات از تولید بیشتر شود و تولید کننده توان رقابت
با وارد کننده را نداشته باشد و از گردونه حذف شود و حاال که
ارز  4200تخصیص پیدا نمی کند جای خالی تولید کننده به
چشم می آید .برای نمونه در تولید سموم کشاورزی یک سری
مواد موثره یا به اصطالح «تکنیکال ها» مورد نیاز است که از
خارج کشور وارد می شود .این تکنیکال ها کال در حدود  ۲۰تا
 ۳۰درصدهزینهتولیدراشاملمیشوند.امادولتازیکطرف
به بهانه کمبود نیاز داخلی صادرات سموم را ممنوع کرد که
عالوه بر تبعات کاهش درآمد ارزی تبعات دیگری نیز دارد و
از طرف دیگر برای سموم آماده مصرف  -نه تکنیکال ها  -هم
که مشابه آن در داخل کشور تولید می شد ارز  ۴۲۰۰تومانی
اختصاصداد.حالفکرشرابکنیدشرکتهایداخلیچگونه
باید با سموم وارداتی خارجی در بازار رقابت کنند درحالی که
در این رقابت ،از تولید خارجی با ارز  4200حمایت و بر سر
تولیدات داخلی کوبیده می شد؟

