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شوکسهمیهایبودن 60درصددانشجویانپزشکی!


سندرومیادگارینویسی!



3.9 M views

نمایندهنشدیچراآسفالترا َکندی؟!
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن می
بینیم یک لودر در حال کندن آسفالت یک خیابان است.
العربیه که اولین بار این ویدئو را منتشر کرده در
شرح این ویدئو مدعی شده است که یکی از نامزدهای
انتخابات پارلمان عراق که موقع تبلیغات یک خیابان را
آسفالت کرده بوده ،بعد از شکستش در انتخابات ،می
آید و آسفالت را با لودر تخریب می کند .پیش از این هم
اعالم شده بود که در شهر الصویره در استان واسط هم
نامزدی که رای نیاورده ژنراتور برق اهدایی اش به یک
محله را پس می گیرد .با این حال کاربران زیادی به این
اتفاقات واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :داداش
حاال بهت رای ندادن چرا آسفالت رو می کنی؟» کاربر
دیگری نوشت« :خوب شده به این آدم رای ندادن چون
اگه رای می دادن احتماال میزد توی گوش ماموراشون
بعدم طلبکار می شد که چرا نذاشتین محکم تر بزنم».



تصاویر پربازدید فضای مجازی

3.1 M views

 ۶۰درصداز دانشجویانپزشکی،سهمیهایهستند!
این روزها ،اخبار مختلفی درباره دانشجویان پزشکی که
با سهمیههای مختلف وارد این رشته شدهاند و افشای
اطالعات کارنامه کنکوری آ نها بر سر زبا نهاست و
تصویر این کارنامهها در شبکههای مجازی ،دست به
دست میشود که موجب تعجب کاربران شده و آنان
را نگران سالمت آینده خود و خانواد هشان میکند.
تارنمای«فراز» در گزارشی به نقل از قائم مقام معاون
آموزشی وزیر بهداشت مدعی شد ۶۰ «:درصد از
دانشجویان رشته پزشکی از داوطلبان سهمیهای
هستند ».کاربری نوشت« :قطعا سالمت مردم از اهمیت
باالیی برخورداره پس بهترین و با دانش ترین افراد باید
در این بخش فعالیت کنن ولی متاسفانه سهمیه ها باعث
میشه این اتفاق نیفته ».کاربر دیگری نوشت« :ما هم
قبولداریمکهبایدبرایبرخیسهمیهقائلشدامانباید
این سهمیه در حوزه علم و سالمت مردم مثل پزشکی و
آبروی مردم مثل وکالت و ...باشد».

نمیدونمچه
حسیداره
کهیهعده
حاضرنبه
قیمتتخریب
آثارباستانی
کهتاریخ
فرهنگییک
کشورهچیزی
بنویسن

درحالیکهکشورماازتورمباالرنجمیبردتورمدربرخیکشورهامنفیاست.موضوعیکهالبته مورد
انتقادایندولتهاست.تبعاتآنبراقتصادچیست؟

با احتیاط
حمل شود

یکشرکتآلمانیرویکارتندوچرخههاش
عکستلویزیونچاپکردهوبااینکارتونسته
 80درصدازخسارتهایناشیازحملونقل
محصوالتشراکمکنه

صادراتفرهنگی

2.1 M views

یخارجیباآبتهران!
آبمعدن 
در ماه های اخیر آب معدنیهای خارجی به قیمت هر بطری
یک لیتری حدود  ۱۰۰هزار تومان در شهرهای مختلف
کشور به فروش میرسید .این در حالی است که طبق
گزارش های گمرک در سالهای اخیر به هیچ عنوان آب
معدنی وارد کشور نشده است .با این حال یک منبع آگاه
گفتهاستکهاینبطریهایآبمعدنیدرتهرانپرشدهو
افراد حرفهای برچسب خارجی روی آنها میزنند .کاربری
نوشت« :قابل توجه اونایی که فکر می کردن آبی که دارن
می خورن رو از چشمه های کوه آلپ واسشون پر کردن!»
کاربری نوشت« :لباس های ترک تو تهران دوخته میشه،
شلوار جین آمریکایی و ایتالیایی و ...تو تهران دوخته
میشه ،آب معدنی خارجی هم تو تهران از شیرآب پر
میشه!»کاربردیگرینوشت«:یعنیبعضیااینقدردوست
دارن پولداری شون رو به رخ بکشن که براشون بازم مهم
نیست و کلی به همین بطری ها پول میدن».

صحبت های رئیس قرارگاه احیای بینش امر ب ه معروف و
ی از منکر که از راه اندازی رشته دانشگاه امر ب ه معروف
نه 
و نهی از منکر در آینده خبر داده بازتاب زیادی داشت.
مهران صمدی در این خصوص گفته« :قرار است رشتهای
در مقاطع ارشد و دکترا به عنوان رشته امر به معروف
ی از منکر راهاندازی و محتوای درسی در این زمینه
و نه 
تولید شود ».کاربران به این موضوع واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :از این که با ایجاد دانشکده تخصصی یه
عده شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو یاد میگیرن
و دیگه شاهد برخوردهای سلبی نیستیم جای خوشحالی
داره ».کاربری هم نوشت« :امربه معروف و نهی از منکر به
همه واجبه و اگه قراره آموزشی هم داده بشه باید عمومی
باشه و در رسانه های عمومی نه دانشگاه».





دانشگاهتخصصیامربهمعروف

شایدباورتون
نشهولی
گروه
بیتیاس
سالقبل
لباسی
پوشیدهبوده
کهیهطراح
ایرانیباالهام
ازبتهجقه
طراحیکرده
بوده

لنگهکفشیدربیابان
این تصویر
رو بابام برام
فرستاده و
میگه دیدی
گفتمهر
چیزی که
خوار آید
روزی به کار
آید ،پسر
جان اون
دمپایی
پاره ها رو
بذار انبار!

تشییعجنازههایالکچریدرکشورفقیر
در کشور هائیتی به رغم وجود گسترده فقر بعضا مراسم
خاکسپاری مجلل برای مردگان برگزار میشود .مناسک
مرگ در هائیتی برای تضمین عبور ایمن به دنیای پس از
مرگوراهی براینشان دادنموقعیتاجتماعیافرادمهم
تلقی میشود .در جریان برگزاری مراسم خاکسپاری که با
بیداری شبانه عزاداران همراه است ،بازی و سرگرمی،
آواز و موسیقی و جوک گفتن مرسوم است .گفته می شود
مردم هائیتی حدودا  3هزار دالر برای خاکسپاری مردگان
شان هزینه می کنند ،در حالی که درآمد روزانه مردم این
کشور به 2دالر هم نمی رسد! کاربری نوشت« :توی کشور
خودمون هم از این جور آدما داریم و بر ای اون فرد مرده
که براش مهم نیست کجا و چطور دفنش کنن کلی هزینه
های اضافی و اسراف صورت می گیره».

زندگی ِ
بعدازدستدادنجمجمه
تصاویر یک جوان انگلیسی که بخشی از جمجمه اش را
از دست داده در روزهای اخیر تعجب بسیاری از کاربران
در فضای مجازی را به همراه داشته است .این جوان لوله
کش که در نیوزیلند مشغول به کار است در حمله ای که
در یک کافی شاپ به او می شود بخشی از جمجمه اش
را از دست می دهد اما به شکل معجزه آسایی زنده می
ماند .پزشکان زنده ماندن جاش را که به مدت سه هفته
در کما بود یک معجزه دانسته اند .طبق گزارش پلیس
نیوزیلند یک مرد  ۵۶ساله به علت وارد کردن صدمه
بدنی شدید به جاش بازداشت شد و تحت بازجویی
قرار گرفت .خانواده جاش که ساکن انگلیس هستند
به دلیل قوانین قرنطینه در نیوزیلند ،اجازه مالقات با
فرزند خود را پیدا نکرده اند .کاربری نوشت« :وقتی
خدا بخواد زنده بمونی با نصف کله هم زنده می مونی».

وقتیبه
مهماندار
میگیمچرا
فاصلهگذاری
رورعایت
نمیکنید
میگنکرونا
فروکشکرده
ولیوقتیاز
ضعفپذیرایی
میگیم،میگن
کروناست!

تدریجی قیمت کاالها و اجناس
تورم منفی به معنای کاهش
ِ
و افزایش ارزش پول ملی در مقابل کاال و اجناس موجود در
یک کشور است .زمانی که نرخ تورم به زیر صفر برسد ،قیمت
کاالها به مرور کاهش مییابد و فرد با پولی که در اختیار دارد
میتواند کاالی بیشتری خریداری کند .طبق این تعریف و در
نگاه اول ،شاید تورم منفی خوب به نظر برسد اما پیامدهای این
برعکس این موضوع را نشان میدهد که در بخش های
پدیده،
ِ
بعدی این گزارش به آن پرداخته ایم .معموال این کشورها برای
ترغیببخشهایتولیدیخودوامهایبلندمدتباسودمنفی
میدهندتاچرختولیدازکارنیفتددراینبارهودربارهکشورهایی
کهوامباسودمنفیمیدهندپیشازایندرتاریخ 13شهریوردر
همینصفحهگزارشیدراینخصوصچاپکردهایم.
▪کشورهاییبابیشترینتورممنفی

3.4 M views
2.4 M views

ناصری-دراقتصادهاییمانندایرانکهسالهاستنرخهایتورمدورقمیومزمنراتجربهکردهاندکاهشقیمتمیتواندیک
خبرخوبونویدبخشباشد.مردمایرانآرزودارندکهروزیخبرکاهشقیمتیککاالوخدمترادراقتصادبشنوند اتفاقی
که مدت هاست در ژاپن و چند کشور دیگر در حال رخ دادن است .به تازگی سایت «تریدینگ اکونومیکس» اعالم کرده که
متوسطنرختورمژاپننسبتبهماهقبلبهمنفی 4دهمرسیدهاستکهاینیعنیکاالهاوخدماتدراینکشورنسبتبهماه
قبلبهطورمتوسط 4دهمدرصدکاهشداشتهاست.هرچنددرنگاهاولشایدبرایماایرانیهاکهسالهاستتورمهایباال
راتجربهکردهایماینپدیدهمطلوببهنظربرسداماواقعیتبهگونهدیگریاست.تورممنفیدربلندمدتبهکاهشسودآوری
بدیدن رشداقتصادی میانجامد.بااینحالدراینگزارشسعیکردهایم
بنگاهها،کاهشسرمایهگذاری،تعدیلنیرووآسی 
بهکشورهاییکهبیشتریننرخمنفیتورمرادارنداشارهکنیموازتبعاتتورممنفیدراقتصادنوشتهایم.
▪تورممنفیچیست؟



2.8 M views

پرچمداران
تورم منیف

یکبامو 2هوایایرالینها

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

بانگاهیبهگزارشهایتریدینگاکونومیکسکهتورمکشورها
دربازهزمانی 2019تا 2021رانشانمیدهدنامکشورهای
آفریقاییبیشازدیگرکشورهابهچشممیخورد.
اریتره تورم منفی  16درصد :در جایگاه اول این فهرست
نام یک کشور آفریقایی آمــده اســت؛ اِریتره با نام رسمی
جمهوری اِریتره کشوری است بر کرانه دریای سرخ در شمال
شرقی آفریقا و نزدیک به تنگه باب المندب که در سال ۱۹۹۳
با جدا شدن از اتیوپی مستقل شد .پایتخت این کشور اسمره
است و جمعیت آن نزدیک به  ۶میلیون نفر است؛ بنابر آخرین
گزارش ها نرخ تورم این کشور منفی  16درصد بوده است.
کــومــور ت ــورم منفی  6درصـــد :در گـــزارش تریدینگ
اکونومیکس نام دومین کشور با تورم منفی ،کومور است.
این کشور مجمعالجزایری است که در جنوب شرقی آفریقا و
آبهای اقیانوس هند  قرار دارد .مساحت آن به ۲۲۳۶
کیلومتر مربع می رسد و کمتر از یک میلیون نفر هم جمعیت
دارد .این کشور تورم منفی  6درصد را تجربه کرده است.
چــاد تــورم منفی  0/7درصـــد :سومین کــشــوری که
پایین ترین نرخ تورم را در جهان دارد یکی دیگر از کشورهای
آفریقایی است .چاد کشوری محصور در خشکی در مرکز
آفریقاست که بیش از  16میلیون نفر جمعیت دارد و طبق
گزارش ها این روزها تورم منفی  7دهم درصد را پشت سر
می گذراند.
امــارات تورم منفی  0/5درصــد :به نظر می رسد امارات
متحدهعربیاولینکشورعربیباشدکهبهاینفهرستراهپیدا
کرده است .بنا بر گزارش ها امارات نزدیک به  30ماه است که
نرختورممنفیراتجربهمیکندوبهتورممنفی 0.51درصدی
هم رسیده است .طبق اعالم مرکز آمار امارات ،تورم در بخش
خدمات منفی 1.81درصد اندازه گیری شده است .باالترین
تورمها دراینکشورمربوطبهحملونقلبا 8.96درصداست.
ژاپن تورم منفی  0/4درصــد :متوسط نرخ تــورم سومین
اقتصاد بزرگ جهان هم در  ۱۲ماه منتهی به آگوست با 0.1
درصدکاهشنسبتبهماهقبلبهمنفی 0.4رسیدکهاینرقم،
یکیازکمترینتورمهایثبتشدهدراینکشورطیهشتماه
اخیر بوده است .در بین بخشهای مختلف ،آب و برق با تورم
منفی  6.6درصدی بیشترین تاثیر را در نزولی شدن نرخ تورم
داشتهو بیشترینتورمهممربوطبهلوازممنزلبا 2.9درصدو
پسازآنآبوبرق با 2.5درصدبودهاست.
اتحادیه اروپا تورم منفی  0/3درصد :متوسط نرخ تورم
در  ۱۹کشور عضو منطقه یورو هم منفی  0.3درصد است .به
گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا خدمات و مواد
غذایی هر دو با تورم  0.3درصدی پیشتاز گروه های مختلف

بوده اند و انرژی نیز با تورم منفی  0.68درصدی بیشترین
تاثیر را در کاهش تورم داشته است .تورم کاالهای صنعتی
نیز طی این مدت منفی  0.14درصد بوده است.
▪اثراتمنفیتورممنفیدربلندمدت

به دورههای تورم منفی «زمستان اقتصادی» هم میگویند.
در بعضی از اقتصادها ،اثــرات به جا مانده از تــورم منفی
تا سا لها بر پیکره بــازارهــای مالی احساس میشود .به
عنوان مثال هنگکنگ که در سال  ۲۰۰۲گرفتار تورم
منفی وحشتناکی شد ،تا ده سال نتوانست خود را بازیابی
کند .با این حال کارشناسان معتقدند تورم منفی میتواند
آسیبهای زیر را بر یک اقتصاد وارد کند.
کاهشدرآمدوتعدیلنیرو:دردورههاییکهتورمزیرصفر
است ،کسبوکارها مجبور هستند تا برای ماندن در
عرصه رقابت ،قیمت محصوالت خود را کاهش دهند .بدیهی
است که با کاهش قیمت محصوالت ،درآمدها هم کاهش
می یابد .کاهش درآمــد خود با تعدیل نیرو ،کاهش تولید و
مواردیازاینقبیلهمراهاست.
تغییرات شدید در مخارج مصرفکنندگان :رابطه بین
تورم منفی و مخارج مصرفکننده ،پیچیده و پیشبینی
آندشواراست.زمانیکهاقتصادواردمرحلهتورممنفیمیشود
و قیمتها کاهش پیدا میکند ،ممکن است در ابتدا شاهد
افزایششدیددرمیزانخرجکردنمصرفکنندگانباشیم،اما
پس از مدتی با کاهش تولیدات ،افزایش بیکاری و کم میلی به
سرمایهگذاری و همچنین افزایش ارزش پول ملی ،شاهد این
هستیمکهمردمپولهایخودراکمترخرجمیکنندتابتوانند
دربحرانهایآیندهپساندازداشتهباشند.
کاهش میل به سرمایهگذاری :در دوران تورم منفی،
پــول نقد بهترین ســرمــایـهگــذاری اســت؛ برخالف
دورههای تورم که نباید پول نقد نگهداری کرد .در زمان این
پدیده ،میل مردم به سرمایهگذاری در داراییهای مولد
کاهش مییابد و دولت در متقاعد کردن مردم برای خرج
کردن پولهایشان کار سختی خواهد داشت .در دورههای
تورم منفی بازارهای سهام سقوط میکند.
کاهش اعتبارات :وقتی تورم منفی روی یک اقتصاد
سایه میاندازد ،دریافت وام از بانکها و مؤسسات
اعتباری کاهش مییابد .از آن جایی که ارزش داراییهایی
همچون مسکن سقوط میکند ،مشتریان نمیتوانند با
وثیقههاییکسان،وامهایخودرابازپرداختکنند.زمانیکه
وامگیرنده وام خود را پرداخت نکند ،بانک نمیتواند با وثیقه
مشتری تمام پولی را که به عنوان وام پرداخت کرده جبران
کند .دولتها در چنین شرایطی نرخ بهره را کاهش میدهند
تا مردم برای گرفتن وام و خرج کردن آن تشویق شوند.
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▪چهچیزیباعثتورممنفیمیشود

عواملمتعددیمیتوانندباعثبروزتورممنفیشوندکهالبته
ریشه همه آنها تغییر گسترده در منحنی عرضه و تقاضاست.
به یاد داشته باشید که قیمت تمام کاالها و خدمات با عرضه و
تقاضادرارتباطاستواینیعنیبافرضثابتبودنعرضهیک
ت هم متناسب با آن
کاال یا خدمات ،اگر تقاضا کاهش یابد قیم 
کاهش مییابد .همچنین تغییر در عرضه و تقاضای یک ارز
ملی نقش اساسی در تعیین ارزش کاالها و خدمات آن کشور
دارد .به گزارش اقتصاد آنالین تغییرات ناگهانی در ساختار
بازارهای سرمایه ،افزایش نرخ تولید بدون وجود تقاضا،
کاهش در عرضه پول و اقدامات ریاضت اقتصادی از مهم ترین
دالیل منفی شدن نرخ متوسط تورم است.

