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نجاتنوزاداهوازیباجتوقطارچینیوپرایدایرانی!


عرویس متاوریس



3.9 M views

قبلازفرزندانم،کلیهامرافروختم!
متاسفانه در افغانستان بسیاری از خانوادهها برای تهیه
غذا و نان ،ناچار به فروش فرزندان شان می شوند .گاردین
به سراغ یکی از این خانواده ها رفته و در گزارشی تلخ
نوشته است« :زن ۵۰ساله میگوید« :من مجبور شدم
چند ماه پیش دو دخترم یکی هشت و دیگری ششساله
را به مبلغ  100هزار افغانی ( 27میلیون تومان) به
خانوادههایی که نمیشناسم ،بفروشم» .متاسفانه این
ماجرای تلخ به همین جا ختم نمی شود و طبق گفته های
مادری که دو فرزندش را برای حیات دیگر اعضای خانواده
فروخته ،وی پیش از این به دلیل بدهی و گرسنگی کلیه
اش را فروخته است .کاربری نوشت« :حتی فکر جدایی
بچه از مادر ،مادر رو از پا میندازه چه برسه به این که مجبور
شه اونو بفروشه ».کاربری هم نوشت« :کاش سازمان های
بین المللی فکر ی برای این مردم بکنن».



3.1 M views

نجاتنوزادباجتفالکون!
خبر انتقال نوزاد یکماهه اهوازی با مشکل قلبی توسط
جت فالکون به تهران که باعث شد از مرگ حتمی نجات
پیدا کند ،از آن خبرهای خوبی بود که شنیدنش لذت
زیادی داشت .مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
ک ماههای که به علت
اهواز در این باره گفته« :نوزاد ی 
مشکل حاد قلبی نیاز به اعزام فوری به بیمارستان قلب
شهید رجایی تهران داشت روز دوشنبه با هماهنگی
اورژانس استان از بیمارستان سینای اهواز به فرودگاه
منتقل و سپس توسط یک فروند جت فالکون سازمان
اورژانس کشور به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
منتقلشد».درخورذکراستایندومینانتقالموفقاز
اهواز توسط جت فالکون در سه ماه گذشته است .کاربری
نوشت« :مگه می شه بدون طی کردن بوروکراسی وقت
گیر توی کشورمون با جت یه بیمار رو انتقال داد!» کاربر
دیگرینوشت«:اینجورکارهاحتیاگهنمایشیهمباشه
باعث ایجاد امید و انگیزه می شه».



2.8 M views

شهردارخطقرمزدار!

3.4 M views

بخشی از ویدئوی گفت و گوی شهردار آبادان و مجری
صدا و سیمای استان خوزستان در پخش زنده در شبکه
های اجتماعی پر واکنش بود .در این ویدئو شهردار
آبادان به مجری صداوسیما که از او درباره وضعیت
شهری سوال می کند ،می گوید« :رسانه باید حد و
حدودش رو بشناسه ».و مجری در پاسخ می گوید« :حد
و حدود را برای ما ،مردم مشخص میکنند و ما با حد
شما آشنا نیستیم ».این جدال لفظی با جمله شهردار
آبادان که می گوید« :تشریف بیارید دفترم تا خط قرمز
رو تعریف کنم براتون!» خاتمه پیدا می کند .کاربران به
این رفتار شهردار آبادان انتقاد و این کار وی را تهدید به
جای پاسخ گویی قلمداد کردند .کاربری نوشت« :ظاهرا
سوادرسانهونقشرسانهدرجامعهبرایبرخیمسئوالن
تعریف نشده!» کاربر دیگری نوشت« :چرا مسئوالن فکر
می کنن برای پاسخ گویی باید خط قرمز داشته باشن؟»



طعمهایدستنیافتنی!
تمامی ادویهها از سال گذشته و طی امسال افزایش
قیمت داشتهاند اما این افزایش در برخی بیشتر بوده
است .فلفل سیاه که از ادویههای گرانقیمت است در
فاصله یکسال اخیر بیش از  ۱۰۰درصد افزایش قیمت
داشته و هر کیلوگرم آن از ۲۰۰هزار تومان سال گذشته
به حداقل ۴۱۰هزارتومان در روزهای اخیر رسیده است.
افزایش قیمت ادویهها البته بسته به برند و نوع آن
متفاوت است اما تمام برندها قیمت محصوالت خود را بین
 ۲۰تا  ۶۰درصد باال بردهاند .کاربری در این باره نوشت:
«بر اساس نظرات کارشناس های صدا و سیما باید از این
به بعد ادویه رو هم از سفره های غذایی مون حذف کنیم و
به نمک قانع باشیم ».کاربر دیگری نوشت« :واقعا نظارتی
روی افزایش قیمت ها نیست و هرکی هرقدر دلش می
خواد می فروشه و تعزیرات هم انگار نه انگار!»



2.4 M views

جنجالفرارمیموندمدرازدرآمریکا
شیوع ویروس کرونا در جهان ،باعث شد تا میمونهای
دم دراز به علت شباهت ژنتیکی به انسان ،طرفداران
زیادی پیدا کنند .آزمایشگاههای مختلفی در آمریکا و
چینبرایساختواکسنهایجدیدبهبررسیسویههای
مختلف ویروس کرونا در این میمون میپردازند .حاال
محققانآمریکاییکهازاینمیمونهابرایآزمایشکرونا
استفاده می کردند ،گفته اند در زمان جا به جایی یکی از
آنها فرار کرده و این فرار میمون دم دراز بازتاب زیادی
در رسانه های جهان داشته و جنجالی شده است .کاربری
نوشت« :واویــا خدا کنه شاهد جهش گونه جدیدی
نباشیم و پاندمی جدیدی راه نیفته ».کاربر دیگری
نوشت« :فکر کنم اگه به همین روال پیش بره از زمانی
که مردم با هم دست می دادن و توی جامعه ماسک نمی
زدن باید به عنوان خاطرات یاد کنیم».

اگر به موضوعات مرتبط با فناوری عالقهمند باشید ،حتم ًا تا
به حال درباره متاورس شنیدهاید .این اصطالح به تازگی در
سرتاسر جهان به یک کلمه رایج تبدیل شده و شرکتهایی
مانند متا (فیسبوک سابق) و مایکروسافت سعی میکنند
با توسعه محصوالت و تجربیات جدید ،سهمی از آینده
متاورس داشته باشند .متاورس در حقیقت یک محیط
مجازی است که در آن کاربران میتوانند به واسطه آواتارهای
شخصی و متحرک خود ،با یکدیگر تعامل داشته باشند.
در تازهترین خبر از این دنیای عجیب و نوظهور ،به تازگی
یک زوج هندی تصمیم گرفتهاند مراسم ازدواج خود را
در متاورس و در محیطی با حالوهوای فیلمهای هری پاتر
برگزار کنند! در ادامه درباره این اتفاق و چگونگی آن بیشتر
نوشته ایم.
▪اولین مراسم ازدواج در متاورس!

با ادامــه یافتن محدودیتهای ناشی از کــوویــد ۱۹-در
کشورهای جهان و لغو شدن مراسم و مهمانی ها ،یک زوج
هندی تصمیم گرفتند جشن ازدواج خود را به صورت
دیجیتالی و در فضای متاورس برگزار کنند .عــروس و
دامــاد جوان هندی که با محدودیت در برگزاری مراسم
ازدواج و امکان دعوت از فقط  ۱۰۰مهمان مواجه شده اند،
میخواهند با برگزاری ازدواج در فضای مجازی ،دو هزار نفر
را به جشن خود دعوت کنند .این زوج دوستدار هری پاتر،
جشنشان را در متاورس با فضایی الهامگرفته از هاگوارتز
(قلعه-مدرسه تخیلی داستا نهای هری پاتر) برگزار
میکنند و مهمانان آنان از طریق تلفن ،تبلت یا لپتاپ در
آن جشن حاضر میشوند .در این فضا مهمانان میتوانند
به جستوجو و کــاوش در قلعه بپردازند و ظاهر و لباس
آواتارهای خود را انتخاب کنند .داماد که جوانی ۲۴ساله
است و در دانشگاه فناوری مادراس هند به عنوان مشاور
پروژه فعالیت دارد و از عالقهمندان به بالکچین و ارزهای
دیجیتال است ،فضایی دیجیتالی مانند هاگوارتز ایجاد
کرده که امیدوار است با استقبال مهمانان مواجه شود.
البته این زوج اعالم کردهاند که مراسم قانونی ازدواج آنان
همچنان به صورت فیزیکی در  17بهمن در مقابل دوستان
نزدیک و اقوامشان در روستای راماسوامی برگزار میشود
اما پس از آن ،برای پیوستن به مهمانانشان در متاورس ،آنان
هم به آن مراسم آنالین میپیوندند.
▪مراسم در فضای مجازی

2.1 M views

قطارچینیوپرایدایرانی
دو تصویر از یک راننده قطار در چین منتشر شده که نشان
می دهد قطار شرکتی که او  26سال پیش با آن رانندگی
می کرده حاال به یک قطار به روز و پیشرفته تبدیل شده
است .کاربران ایرانی هم با قرار دادن تصویر اولین پراید
تولید شده در کشورمان در 28سال پیش و پراید امروزی
به مقایسه آن با تصویر قطار چینی پرداختند .کاربری به
کنایهنوشت«:همینکه 28سالبدونثباتهنوزمشتری
داره و نزدیک به  200میلیون تومان مردم بهش پول
میدن نشون میده که خودروسازهای ما این قدر موفقن
که نیاز به پیشرفت ندارن!» کاربر دیگری نوشت« :یکی
از الزمه های پیشرفت داشتن رقیبه ،وقتی رقیبی وجود
نداشته باشه انگیزه ای هم برای پیشرفت نیست و این
داستان تا وقتی خودروسازی انحصاری باشه ،برقراره».

ایده برگزاری مراسم ازدواج در فضای مجازی اتفاق جدیدی
نیست و در سال  ،2020زمانی که مردم به دلیل افزایش
شدید موارد ابتال به ویروس کرونا در خانههای خود حبس
بودند ،شاهد بودیم که افراد زیادی در فضای مجازی اقدام
به جشن گرفتن مناسبتها و ترتیب دادن مهمانیها و
رویــدادهــای مختلف کردند .در همین زمینه ،فرماندار
ایالت نیویورک آمریکا ،حتی یک فرمان اجرایی برای اجازه
ازدواج در اپلیکیشن زوم به تصویب رساند! با این حال،
ازدواجی که در متاورس جشن گرفته میشود قاعدت ًا باید
متفاوتتر و تعاملیتر از یک تماس تصویری ساده و خسته
کننده در زوم باشد .در این جا ،مهمانان میتوانند در یک
محیط مجازی (در این خصوص ،قلعه هاگوارتز!) با یکدیگر
تعامل داشته باشند.
▪چگونگی هدیه دادن در متاورس

یکی از موضوعاتی که ممکن است برای بسیاری مخصوصا
در مراسم عروسی مهم باشد ،دادن هدیه است .در این باره
هم باید گفت ،مهمانان میتوانند هدایای خود را به صورت
پرداخت دیجیتال و حتی ارز دیجیتال به زوج خوشبخت
بدهند .پذیرایی با انواع و اقسام غذاها در فرهنگ هندیها
بسیار رایــج است اما مسلم ًا نمیتوان انتظار داشــت در
متاورس بتوان غذایی میل کرد! هر چند که غذاهای نمادین
برای آواتارها در نظر گرفته شده است!

هسام عدالت من کو؟

آخرینوعدههایمسئوالنبرایتعیینتکلیفجاماندگانسهامعدالت،چیست
واینافرادکیبهسهامشاندستمییابند؟

رعیت نواز  -پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درباره تعیین تکلیف آن ،وعده های زیادی داده شده است اما
همچنانتصمیمگیریدرباره 20میلیوننفرکهازگرفتنسهامعدالتجاماندهاند،بهآیندهموکولمیشود.هرچندمنابعسهام
عدالتیکهقراراستبهجاماندگاناختصاصپیداکنددرالیحهبودجهسال ۱۴۰۱دیدهنشدهاماسخنگویکانونشرکتهای
سرمایهگذاریاستانیسهامعدالتبراینباوراستکهمنابعموردنیازدراختیاردولتقراردارد.دومبهمنهمرئیس کمیسیون
اقتصادیمجلسشورایاسالمیگفتهاست«:دولتباکلیاتطرحجاماندگانسهامعدالتموافقتکردهاستودرصورتاعالم
رسمی،وضعیتآنهاتاپایانسالمشخصمیشود».امروزقصدداریمپروندهجاماندگانسهامعدالتراواکاویکنیموببینیم
تعدادجاماندههاچقدراستوبراساسگفتههایمسئوالن،آنهاچهزمانیبهسهامشانمیرسند.
▪از کی بحث جاماندگان داغ شد؟

با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال  ۱۳۹۹و قیمت
قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها،
بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد .درحالی
که طبق آمار حدود  ۴۹میلیون نفر مشمول سهام عدالت
هستند ،همواره صدای اعتراض عده ای به گوش میرسد که
چرا با وجود این که جزو دهک های کم درآمد جامعه هستند،
مشمول این سهام نمی شوند؟ دولت دوازدهم درحالی به کار
خود پایان داد که اعالم شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته
شده است و امکان این که مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود
ندارد .هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان را رو میکردند؛ با این
حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش
واقعی سهام عدالت شد و اکنون نیز امکان فروش این سهام آن
طور که باید و شاید وجود ندارد اما سهام عدالت همچنان از ارج
و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.
▪ 20میلیون جامانده

طبقگفتههایعلیاکبرحیدریسخنگویکانونشرکتهای
سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ،به طور کلی جاماندگان
سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند.
گروه اول ،گروهی هستند که در بازه زمانی توزیع سهام
عدالت بین سال های ۱۳۸۵تا ۱۳۹۲مشمول دریافت سهام
عدالت بودند و شناسایی شدند اما موفق به ثبت نام نهایی
نشدند که با احتساب افرادی که دعوتنامه دریافت نکرده اند،
حدود چهار میلیون نفر هستند.
گروه دوم هم افرادی هستند که توسط وزارت کار دولت
قبل به عنوان شش دهک پایین درآمــدی جامعه شناخته
شده و سهام عدالت دریافت نکرده انــد .در بین این افراد
مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی،
روستانشینان ،کارگران شاغل در کارخانه ها ،کارگران تحت
پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار
دارند .تعداد گروه دوم نزدیک به  ۱۶میلیون نفر است.
با این حساب  20میلیون نفر که مستحق دریافت سهام
عدالت بوده اند ،از دریافت این سهام جامانده اند که تعداد آن
ها به این شرح است ۱۰ :میلیون نفر از این تعداد تحت پوشش
نهادهای حمایتی بوده که شامل این گروه ها می شود :شش
میلیون نفر کارگر ساختمانی ،یک میلیون و ٢٠٠هــزار نفر
کمیته امدادیها و دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر تحت پوشش
سازمان بهزیستی .همچنین افرادی که جزو شش دهک پایین
درآمدی هستند و تحت پوشش هیچ مرکز حمایتی هم قرار
ندارند (حــدود  ۱۰میلیون نفر)
بخش دیگری از جاماندگان سهام

عدالت را شامل میشوند که تا به حال موفق به دریافت سهام
عدالت نشدهاند.
▪تاکنون چه وعده هایی به جاماندگان داده شده است؟

تا پیش از اردیبهشت  99و زمانی که هنوز سهام عدالت
آزادســازی نشده بود وعده هایی به جاماندگان سهام عدالت
داده بودند و قرار بود در مجلس به آن رسیدگی شود اما بعد از
اردیبهشت 99وباالرفتنارزشاینسهامکهحدود 17میلیون
تومان بود ،موضوع جاماندگان دهک های پایین با دارندگان
برگه سهام عدالتی که موفق به ثبت نام نهایی نشده بودند،
دوبارهسرزبانهاافتادوباعثشدجاماندگانچندینوچندبار
تقاضای خود را برای دریافت سهام عدالت به گوش مسئوالن
برسانند.هرچنددردیماهنیکزادنایبرئیسمجلس،اجرای
سهام عدالت را ناموفق خواند و گفت« :کارنامه موفقی در اجرا
نداشتیم ،باید جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شوند و
همچنین برای سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم ».اما از
اردیبهشتسالقبلوعدههاییبرایساماندهیجاماندگان
سهامعدالتدادهشدتاجاییکهپورابراهیمیرئیسکمیسیون
اقتصادی مجلس ،در آبان امسال از نهاییشدن طرح واگذاری
سهامعدالتبهجاماندگانظرفدوهفتهخبرداد؛دوهفتهای
کهحاالبهسالبعدموکولشدهاست!
▪جاماندگان از کی سهام دار می شوند؟

اما آن چه برای جاماندگان مهم است ،وعده های داده شده
نیست بلکه می خواهند بدانند چه زمانی می توانند سهام
عدالت دریافت کنند و خیال شــان راحــت باشد که سهام
عدالت دارند .در این زمینه «مرحبا» ،سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجلس در  26دی با اشاره به  ۲۰میلیون جامانده
سهام عدالت ،از درنظر گرفتن منابع برای تخصیص سهام
عدالت به  ۱۰میلیون نفر از این تعداد ،در سال آینده خبر داد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم دوم
بهمن در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد که دولت با کلیات طرح
جاماندگان سهام عدالت موافقت کرده است و در صورت
اعالم رسمی ،وضعیت آن ها تا پایان سال مشخص میشود.
او در بخش دیگری از صحبت هایش هم گفت« :خوشبختانه
دولت سیزدهم با کلیات موافقت کرده است و ما منتظریم که
نظر دولت به طور مکتوب و رسمی به مجلس اعالم شود و در
صورت اعالم رسمی این طرح در اولین هفتههای ماه پایانی
امسال ،این موضوع با مصوبه نهایی اعالم می شود و امیدواریم
بتوانیم تا شب عید خبر خوبی برای جاماندگان سهام عدالت
داشته باشیم و واگذاری سهام به این افراد انجام شود ».با این
حال طبق گفته های مسئوالن به نظر می رسد در سال1401
تنها تکلیف  10میلیون نفر از جاماندگان مشخص شود که
تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد ،بهزیستی
و  ...هستند و باید  10میلیون نفر باقی مانده دیگر همچنان
منتظر تعیین تکلیف سهام عدالت شان بمانند.

