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ذبحانسانیتبرایالیک وتعویضروغن 18میلیونی!




فاجعه هـــــــای
صادراتـــی!
ماجرایفاسدشدنهزارتنگوجهدرمرزعراقدرحالتکراربرای 1100

کامیون سیبزمینیاست؛مشکلکجاستوچراهرسالشاهدآنهستیم؟

3.4 M views

3.9 M views

تقاضای ارتشازامیردادبین

تعویضروغن ۱۸میلیونی!

حتما شما هم ویدئوی سرتیپ دادبین را دیده اید که
به منظور اجاره یک خانه برای خود و همسرش به مشاور
امالک مراجعه کرده بود .دو روز پیش در همین صفحه
مفصل به آن پرداختیم .با این حال ،روز گذشته دختر
سرتیپ دادبین درباره ویدئوی منتشر شده از پدرش،
در یادداشتی اینستاگرامی نوشت« :بخشندگی و
سادهزیستی پدر انتخابی درونی است ...او در تمام این
سالهای بیماری از عزت و احترام و همراهی مسئولین
ارتش بهرهای بسیار داشته و دارد .فیلمی که از امیر
دادبین در بنگاه معامالت ملکی پخش شد؛ در راستای
تصمیم شخصی امیر بود که حتی به همسر و فرزندانش
هم نگفته بود »...با این حال فرمانده ارتش هم اعالم
کردهاینتصمیمشخصیبودهومادرتالشیمتاایشانرااز
تخلیه خانه سازمانی منصرف کنیم و امیدواریم ساختمان
تحویلی فعلی را ترک نکنند .کاربران زیادی همچنان با
بازنشر ویدئوی سرتیپ دادبین از او قدردانی می کنند.

گزارشی درباره افزایش بسیار زیاد قیمت روغن موتور و
الستیک کامیون هم بازتاب زیادی داشت .در این گزارش
آمده است« :با توجه به افزایش قیمت روغن موتور در
حالی که در اردیبهشت هم افزایش  ۶۰درصدی داشته،
هزینه ساالنه تعویض روغن موتور یک کامیون 18میلیون
و هزینه الستیک آن  90میلیون خواهد بود ».کاربران به
هزینه باالی بیش از 100میلیونی کامیون ها برای تعویض
روغن و الستیک واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«پدرم سال هاست کامیون داره به خدا با این وضع گرونی
ها نمی صرفه کار کنه ،یک کم به فکر ما باشید ».کاربری
هم نوشت« :االن بگم میگن ربطی نداره ولی وقتی هزینه
های کامیون باال بره ،کرایه حمل مواد باال می ره و بالطبع
روی قیمت تموم شده تاثیر می ذاره!» کاربر دیگری هم
نوشت« :مگه قرار نبود به کامیون ها برای الستیک ارز
 4200تومنی بدن؟!»





2.8 M views

3.1 M views

مالباختهایمتهمبهقتل!
«فــردی که به دنبال دزد موبایلش دویــده بــود ،چون
سارق موبایل تصادف و سپس فوت کرده ،حاال متهم به
قتل شده!» این خبری بود که روز گذشته در شبکه های
اجتماعی دست به دست می شد و واکنش های زیادی
را هم به همراه داشت .این مال باخته که حاال متهم به
قتل است گفته« :من فقط میخواستم تلفن همراهم را
پس بگیرم چون شماره تلفن و عکس و مدارک زیادی در
گوشیام ذخیره کرده بودم .در این ماجرا ممکن بود من هم
جانم به خطر بیفتد و خودرویی به من برخورد کند ».کاربری
نوشت« :این دیگه نیاز به اصالح قانون داره ،طفلی دنبال
موبایلش دویده دیگه نمیشه که بذاری مالت رو ببرن و
تو ساکت باشی ».کاربر دیگری نوشت« :هنوز که حکمی
نیومده و به نظرم این بنده خدا هم تبرئه می شه ولی قبول
کنید دفاع هم باید متناسب با جرم باشه و نباید برای یک
سرقت آدم کشت».



نظافتچیکهشهردارراشکستداد
یکی از خبرهای جالبی که در فضای مجازی منتشر شد،
مربوط به انتخابات عجیب وغریب در یک شهر روسیه
بود .گفته می شود برای انتخابات شهرداری هیچ کس جز
شهردار سابق ثبت نام نکرد .شهردار هم برای این که به
انتخابات مشروعیت ببخشد تصمیم گرفت از خانمی که
نظافتچی ساختمانش بود ،بخواهد ثبت نام صوری کند .از
قضا مردم شهر به این خانم رای می دهند و خانم نظافتچی
سابق ،شهردار جدید این شهر می شود .انتشار این خبر
در فضای مجازی از نگاه برخی کاربران شوخ طبع دور نماند.
کاربری نوشت« :هیچ وقت به این نوع از استخدام فکر
نکردم ،فکرشو بکن از فردا صبح به بعد شهردار شهرت
بشی ».کاربر دیگری هم نوشت« :فکر کنم شهردار
بدبخت قبلی االن داره درباره نحوه اعتراضش از ترامپ
مشورت می گیره ».کاربر دیگری هم نوشت« :آن قدر که
ما درگیر انتخابات بقیه جاهای دنیا هستیم مردم کشور
خودشون درگیر نیستن».



دیگرکشورهابرایمهارموججدیدکروناچهشیوههایمحدودیتیرادرنظرگرفتهاند؟

رعیتنواز-شایدباورتاننشوداماتنهاسهروزپسازصحبتهایعضوهیئت
رئیسه اتاق بازرگانی ایران درخصوص توافق ایران و عراق برای آزاد شدن
صادراتسیبزمینیکشورمان،کامیونهایحاملبارسیبزمینیبهسمت
مرز عراق روانه شدند و آن قدر تعداد کامیون ها زیاد بود که یک روز مانده به
صادراتاعالمشدازفرستادنکامیونهایبابارسیبزمینیبهمرزخودداری
کنیدتابالییکهسرگوجهفرنگیهاآمد،سرسیبزمینیهانیاید.بهگفتهعضو
اتاق مشترک ایران و عراق تا روز گذشته بیش از  1100کامیون سیب زمینی
واردمرزپرویزخانشدنددرحالیکهظرفیتپذیرشطرفعراقیروزانهفقط
 70کامیوناست.دراینگزارشکوتاهبهاینضعفمدیریتصادراتیپرداخته
ایمکهدرکشورمانبارهاشاهدشبودهایم.
▪ماجرایگوجههایفاسد
تا چندی قبل صادرات گوجه فرنگی
بــه عـــراق ممنوع بــود امــا از اواخــر
مهر صـــادرات آن آزاد شــد و سیل
کامیونهایصادراتیگوجهبهسمت
مرزهای عراق به راه افتاد ،بهگونهای
کهدراستانکرمانشاهانبوهیازکامیونهایحاملگوجهفرنگیبهسمتمرز
پرویزخان به عنوان مرز اصلی صادرات محصوالت کشاورزی به عراق ،حرکت
کردند .ورود این مقدار گوجه فرنگی به مرزهای عراق ،عرضه را بسیار بیشتر
از تقاضا کرد و از آن جا که نیاز بازار عراق مشخص و محدود است ،بقیه گوجه
فرنگیهاازمرزبرگشتخورد.باتوجهبهاینکههواهنوزچندانخنکنشده
بود و گوجه نیز یک محصول کشاورزی زودفساد است ،بخش زیادی از این
گوجهها با زیان فراوان از دست رفت ،در حالی که در همان روزها که البته هنوز
همادامهداردقیمتگوجهفرنگیبهدلیلکمبوددربازارداخلکشوربسیارباال
رفت و حتی تا کیلویی 15هزار تومان هم رسید ،در صورتی که با مدیریت می
توانستیم در کنار صادرات ،بازار داخلی را هم از دست ندهیم و هزار تن گوجه
راهمبهنابودینکشانیم.
▪موضوعتکراری
پیش از این هم شاهد تعداد زیادی از کامیون های حامل سیب درختی در مرز
های شمال غربی کشور بودیم که به دلیل فاسد شدن کنار جاده ها رها می
شدند ،اتفاقی که برای پیاز هم در سال های مختلف تکرار شده.جالب آن که
این تجربه برای تمام این محصوالت در سال های مختلف در حال تکرار شدن
استوانگارکسیحاضربهبرنامهریزیبرایحلاینمعضلنیست ومتاسفانه
بیشازهمهکشاورزاندچارضرروزیانمیشوند.
▪دلیلسوءمدیریتوبیبرنامگیدرصادرات
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2.1 M views

ذبحانسانیتبرایالیک!
همین ویدئوی آزار جنسی کودک به خاطر الیک ،کافی
بود تا بفهمیم گویا برای کودکان کار زجر و درد کار کردن
در هوای سرد کافی نیست و باید انواع دیگری از شکنجه
را هم تجربه کنند .این که یک نفر با ماشین الکچری برای
جمع کردن الیک به این آزار ها دست بزند ،فقط نشان
دهنده این است که سقوط مخصوص هواپیما نیست
و به بشریت هم مربوط می شود .انتشار این ویدئو
واکنش های زیادی را از سوی کاربران فضای مجازی
در پی داشت .کاربری نوشت« :ای کاش عده ای به جای
استفاده از ماشین و لباس مارک ،برند انسانیت به تن
می کردند و با انسانیت شون الیک می گرفتند!» کاربری
هم نوشت« :کاش پلیس فتا به این موضوع ورود کنه و
این هنجار شکن های پر فالوئر رو سرجاشون بشونه!»
کاربر دیگری هم نوشت« :فروپاشیها پله پله داره
پیش میره :اجتماع ،اقتصاد ،امنیت ،اخالق ،انسانیت و
فقط همین سقوط است که حقیقته !»
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انشاءا...کروناداشتهباشم!
خبر پرداخت هزینه تست کرونا به شرط مثبت بودن
با واکنش های زیادی رو به رو شد .بر اساس گزارش
روزنامه ایران بسیاری از کارمندان شرکت ها به همین
علت حتی با وجود عالیم خفیف حاضر نیستند تست کرونا
بدهند .گفته می شود دلیل اصلی این نابه سامانی ،بیمه
گذار طرف قرارداد با بعضی شرکت هاست که تنها در
صورتمثبتبودنتستحاضربهپرداختهزینههاست؛
اما انتشار این خبر موجب ایجاد واکنش های مختلفی در
فضای مجازی شد .کاربری نوشت« :بابا خب اگه نرن تست
بدن و خدایی نکرده مبتال باشن که خیلی بدتره و سخت
تر درمان می شن ».کاربری هم نوشت« :در صورتی که
پزشک تشخیص داده باشه که یک نفر باید تست بده
چرا بیمه حاضر به پرداختش نیست؟» کاربر دیگری هم
نوشت« :قرار بود هزینه درمان کرونا رایگان باشه در حالی
که ما توی تستش موندیم!»
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تجربه های جهاین قرنطینه

جدایازبحثنوسانارزیکهصادراتراتوجیهپذیروسودآورمیکندیکی
از مهم ترین دالیل این اتفاق ارزان بودن محصول در بازار داخل به علت نبود
آمایش سرزمینی است که در برخی سال ها یک محصول بیشتر از تقاضا در
کشور وجود دارد و در برخی سال ها کمتر .با این حال اکنون در موضوع
صادرات سیب زمینی به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق
حق العمل کاران هم مقصرند ،آن ها برای سود بیشتر خود ،کشاورزان را
تشویق می کنند تا محمولههای صادراتی خود را هر چه زودتر به مرز ارسال
کنند .البته در این میان نباید از سوء مدیریتی که در زمینه صادرات وجود
دارد غافل شد .متاسفانه هنوز در بسیاری از موارد صادرات در کشور به
صورت سنتی و به شکل مقطعی و محدود توسط برخی تجار انجام میشود،
درحالیکه بازارهای بزرگ مثل روسیه و اروپا دیگر به تجارت کوچک و
محدود مواد غذایی روی خوشنشان
نمیدهند .آنها خواستار تجارت
پــایــدار و قـــراردادهـــای
طــــوالنــــیمــــدت
هستند.

ناصری -با اوج گرفتن موج سوم کرونا ،باالخره قرار شد از اول آذر محدودیت های جدیدی در شهرهای بزرگ
کشورمانبرایکنترلاینویروسمهارنشدنیاتخاذشود.هرچندبرخیکارشناسانبراینباورندکهبایدشهرهای
بزرگیمانندتهرانحداقلدوهفتهتعطیلشوندامانگاهبهمحدودیتهایدیگرکشورهاکهآمارهایمتفاوتیاز
مبتالوجانباختگانکروناییدارند،نشانمیدهدبهدالیلیکهشایدمهمترینآناقتصادیباشد،کشورهاتنها
بهقرنطینهومحدودیتهابسندهکردهاندوالاقلدرکشورهایاروپاییوآسیایشرقیخبریازتعطیلیشهرهای
بزرگ نیست .با این حال در ادامه به محدودیت های دیگر کشورها در موج سوم کرونا پرداخته ایم که خواندنش
خالیازلطفنیست.
▪محدودیتهایکروناییدرجهان
مقاماتبسیاریازکشورهاکهاینروزهاباشروعموجدوم
یا سوم همهگیری کرونا ،با افزایش چشمگیر مبتالیان
مواجه هستند ،برای کاهش مبتالیان و جان باختگان
کرونایی اقدام به اعمال محدودیت هایی کرده اند که
متاسفانهپیامدهایمعیشتیهمبرایمردمداشتهاست.

انگلستان محدودیتبرایکریسمس
حــدود یک هفته اســت که دور دوم محدودیت ها در
انگلستانشروعشدهوبهگفتهنخستوزیر،حداقلچهار
هفتهبرقرارخواهدبود.اینمحدودیتهاشاملتعطیلی
فروشگاه های غیر ضــروری ،رستوران ها ،سینماها،
سالن های تئاتر ،هتل ها و مهمان سراها می شود؛ اما با
وجود اعمال محدودیت های جدید ،مدارس و دانشگاه
ها همچنان مجاز به فعالیت هستند و در برنامه آن ها
تغییری به وجود نیامده است .در کنار محدودیت هایی
کهنوشتیممقررشدهتنها 25درصدازکارکناندرمحل
کارحاضرشوند.نخستوزیربریتانیادلیلاینتحریمها
راکاهشآمارکروناییتاقبلازرسیدنکریسمسوجمع
شدنخانوادههادرکنارهماعالمکردهاست.
آلمان محدودیتهایکم
دور دوم محدودیت ها در آلمان از
 2نوامبر یعنی  2آبان شروع شد.
طبقاینمحدودیتها ازآنتاریخ
رستوران ها فقط غــذای بیرون
بر دارند .هیچ برنامه و مراسمی
اجازهبرگزاریندارد.تماممراکز
تفریحیتعطیلهستند.البتهدر
آلمانهممثلانگلستانمدارس
وکودکستانهابازهستندوعالوه
بر آن خدمات کلیسا و تظاهرات
آزاد اســت و مــراکــز مراقبت از
سالمندانهمبازدیدکنندهقبول
می کنند .فروشگاه های بزرگ
هم به شــرط ایــن که به ازای هر
10متر یک مشتری قبول کنند،
فعالهستند.
فرانسه محدودیتشدید
فــرانــســه تقریبا زودتـــر از همه
کشورهای اروپــایــی ،دور تــازه
محدودیت های کرونایی را اجرا
کــرد .فرانسوی ها از  28اکتبر
یعنی 7آبان وارد شرایطی بسیار
شبیهقرنطینهتمامعیارشدند.از
همانتاریخبهبعدتردددرشهربا
محدودیتهمراهشدومردمبرای
خروجازخانهمجبورندفرمیراپر
کنند که دلیل خروج از خانه را
در آن می نویسند .فرانسوی ها

فقط حق دارند برای رفتن به محل کار ،خرید خوراکی،
مسائلپزشکیونوبتدادگاهازخانهخارجشوند.طبیعتا
رستورانهاهمبستهاستواداراتوفروشگاههاهمباید
بایکچهارمنیروبهفعالیتبپردازند.البتهدرفرانسههم
مدارسوکودکستانهاهمچنانبازاست.
آمریکا قرنطینهبرابربابردهداری!
آمریکادرحالیکهازهفتههایاولجهانیشدنکرونادر
قلهمبتالیانوکشتههاقراردارد،باقرنطینهرابطهخوبی
نداشته است .چندوقت پیش وزیر دادگستری آمریکا
اعالم کرد محدودیت های کرونایی بعد از برده داری
بدترین نوع نقض آزادی های فردی در آمریکاست .هم
اکنوننیزچندایالتمانندایلینوی،نیویورک،کالیفرنیا،
مینه سوتا و ...از اول نوامبر وارد محدودیت شدند .در
نیویورککسانیکهازبیرونایالتیواردآنشوند،سهروز
قرنطینهخواهندشد،برگزاریتجمعهمممنوعشــدهو
صاحبانمشاغلبایدحداقلیکسومنیرویکارشانرا
در خانه نگه دارند .البته در آمریکا هم همچنان مدارس
و دانشگاه ها باز هستند و رستوران ها باید بر اساس
استانداردهایفاصلهگذاری،مشتریقبولکنند.

آمارهای کرونایی
در حــالــی روز گــذشــتــه در
کــشــورمــان بــیــش از  12هـــزار و
500نفر مبتالی جدید شناسایی
شدند و بیش از  450نفر جان خود
را از دســت دادن ــد که تعداد کل
مبتالیان در ایران از  760هزار نفر
گذشت و جان باختگان هم به بیش
از 41هزارنفررسیدند.
ادعــای مرگ و میر های باال در
انگلستان هم سر و صدای زیادی
داشته ،بی بی سی طبق اسنادی
که به دستش رسیده این احتمال را
داده است که تعداد مرگ ومیرها
در انگلستان به روزانــه چهار هزار
نفرهمبرسد.
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا
در جهان از  54میلیون هم فراتر
رفته و کشته های این ویروس طبق
آمــار سازمان بهداشت جهانی به
بیش از یک میلیون و 313هزار نفر
رسیدهاست.
آمریکا با  11میلیون ،برزیل با
پنج میلیون و  848هــزار ،هند با
هشت میلیون و  814هزار ،روسیه
با یک میلیون و 887هزار و فرانسه
با یک میلیون و  867هزار مبتال به
ترتیب پنج کشور پیشتاز در آمار
کروناهستند.

پرتغال محدودیتترددشبانه
از  18آبــان مــحــدودی ـتهــای
مــحــلـهای بــرای تــردد شبانه در
ایــن کشور شکل گرفت .بر این
اساس محدودیت تردد از ساعت
 ۲۳تا 5صبح روز بعد در ۱۲۱
منطقهاینکشورازجملهلیسبون
و پورتو اعمال شد .همچنین به
گفته نخست وزیر پرتغال ،در این
 ۱۲۱منطقه که محل سکونت
 ۷۰درصــد از جمعیت پرتغال
است ،هیچ یک از ساکنان اجازه
ندارند در تعطیالت آخر هفته در
فاصله ساعات  ۱۳تا 5صبح از
خانهخارجشوند.
بلژیک محدودیتهاتا 15آذر
در بــلــژیــک هـــم از  ۱۰آبـــان
مــحــدودی ـتهــای قرنطینهای
اجــرایــی شــده اســت .طبق این
محدودیتها به فروشگاهها و
مغازههای غیرضروری و مشاغل
ارائ ــه دهنده خدمات شخصی
مانند آرایشگاهها دستور داده
شـــده تــا اواســــط مـــاه دسامبر
یعنی  15آذر فعالیت خــود را
تعطیل کنند .عـــاوه بــر ایــن،
محدودیتهای شبانه و تعطیلی
رســتــورانهــا و کافهها در این
ساعاتبهقوتخودباقیاست.

