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خطر گلـخانـهای شدن
صنعت لوازم خانیگ

ازدواج شهردار با تمساح و حمله پروانه بلوط خوار به زاگرس !




گاردریل های قاتل!

3.1 M views

3.9 M views

طغیان پروانه بلوط خوار سفید

خرج مراسم ترحیم برای خرید جهیزیه

ویدئویی از طغیان پروانه بلوط خوار سفید که این روزها
مثل خوره به جان درخت های بلوط جنگلهای زاگرس
افتاده ،در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و
واکنش های زیادی را به همراه داشت .پیش از این
جنگل های کهگیلویه و بویراحمد با این حشره درگیر
بودند و حاال بخش هایی از استان فارس را درگیر کرده
است .آفات جوانهخوار و برگخوار بلوط ،یکی از مهم
ترین علتهای تخریب گونههای جنگلی بلوط است که
این آفت در مرحله الروی از جوانهها و برگها تغذیه
و در صورت طغیان ،درختان را عاری از برگ میکند.
کارشناسان از نیاز به عزم ملی برای از بین بردن این
آفت خبر داده اند .کاربری نوشت« :زاگــرس دیوار
دفاعی در مقابل ریزگردهاست .یکی از ریه های ایرانه.
به داد جنگلهای زاگرس برسید تا دیر نشده».

امروزه مراسم ترحیم و سوگواری هم تشریفاتی شده
است .اما در این بین خانواده آقای ایزدی پس از فوت
پدر تصمیم میگیرند خرج تشریفات و مراسم ترحیم را
صرف ۱۴جهیزیه عروس محروم کنند .هرچند این اتفاق
چند روز پیش افتاده اما ویدئوی آن به تازگی در شبکه
های اجتماعی دست به دست شده است .مهدی ایزدی
یکی از افراد خانواده درباره این تصمیم گفته« :به اتفاق
خانواده تصمیم گرفتیم مراسم ،ساده برگزار شود و به
جای آن  ۱۴نوعروس را روانه خانه بخت کنیم ».او می
گوید« :عظمت فقدان پدر برایمان بسیار سخت بود ولی
این کار خیر باعث شد آرام شویم و مطمئنم خیرات و
حسنات این کار بیشتر به پدرم میرسد».





3.4 M views
2.8 M views

یکی از سرچشمه های اصلی کرخه خشک شد
سا لهاست که استان لرستان با کاهش نــزوالت
آسمانی و خشکسالی دست و پنجه نرم میکند اما
امسال بسیاری از رودخانههای اصلی لرستان از جمله
«کشکان» که شاهرگ حیاتی این استان و یکی از دو
سرچشمه اصلی رود کرخه در خوزستان به شمار می آید،
خشک شده است .این رودخانه در سال های گذشته
یکی از پرآبترین رودخانههای کشور بود اما اکنون به
دلیل خشکسالی ،کشت بی رویه محصوالت آب دوست،
اجرا نشدن الگوی صحیح کشت و سوء مدیریت خشک
شده و عالوه بر وقوع یک فاجعه زیست محیطی ،اقتصاد
و معیشت جمعیت زیــادی از مــردم مناطق خر مآباد،
بیرانشهر ،چگنی ،سلسله ،دلفان ،معموالن و پلدختر که
وابسته به رودخانه کشکان است ،به خطر افتاده است.

«شاد» دروازه ولنگاری مجازی؟!
صحبت های یکی از نماینده های مجلس در خصوص
ولنگاری در فضای «شاد» بازتاب زیادی داشت .زهره
الهیان گفته است« :در کل کشور سه میلیون کودک
در ایام کرونا به دالیلی از جمله دسترسی نداشتن
به سامانه «شاد» از تحصیل بازماندند .من میگویم
چه بسا این کودکان از آسیبهای فضای مجازی که
در دوران کرونا و استفاده بیرویه از گوشی و تبلت
به کودکان و نوجوانان ما تحمیل شد ،مصون ماندند».
کاربران به این صحبت واکنش نشان دادند .آذری
جهرمی نوشت « :با این استدالل آیا میتوان گفت
مهمترین دلیل طالق ازدواج است؟»کاربری هم نوشت:
«توی فضای مجازی قطعا صفحات نامناسبی وجود داره
ولی در مقابل صفحات مفید و آموزنده بسیار ناچیزه و
برای پیشرفت الزمه».





2.4 M views
2.4 M views

حمله به بیلبوردهای سامسونگ در پاکستان
جمعی از پاکستانیها روز گذشته بیلبوردهای سامسونگ
در بازارهای فروش موبایل را تخریب کردند .علت این
اقدام «کیو آر کد» این کمپانی عنوان شده که به باور
این افراد در آن نمادی توهینآمیز به اسالم وجود دارد.
البته آغاز اعتراضات ،تعیین نام کاربری توهینآمیز و بر
ضد اسالم برای وایفای یکی از کارمندان سامسونگ
بوده که به دنبال آن پلیس اقدام به دستگیری این فرد
کرده است .واحد پاکستانی شرکت سامسونگ ،پس از
شروع اعتراضات خشونت آمیز در کراچی عذرخواهی
کرد .سامسونگ در بیانیهای اعالم کرد که درخصوص
احساسات مذهبی بیطرف است و افزوده که تحقیقات
داخلی درباره این موضوع را آغاز کرده است .در حالی
که هیچ اطالعات رسمی از هویت مهاجمان یا تعداد
دستگیرشدگان وجود ندارد ،گزارش شده است که آنها
به گروه تحریک لبیک پاکستان ( )TLPتعلق داشته اند.

ازدواج شهردار مکزیکی با تمساح
ویدئویی از ازدواج شهردار مکزیکی با یک تمساح که
لباس عروس پوشیده در شبکه های اجتماعی واکنش
های زیادی را به همراه داشت .این ازدواج بخشی
از یک مراسم سنتی قدیمی برای آوردن آبادانی و
نعمت به روستایی در جنوب غربی مکزیک است .این
خزنده هفت ساله که نام پرنسس کوچولو برایش
انتخاب شده بود ،الهه و نماد مادر زمین بوده و ازدواج
او با رهبر محلی نماد اتصال انسان با طبیعت است.
در مراسم عروسی ،پوزه تمساح بسته شده بود تا
از هرگونه گازگرفتن ناخواسته جلوگیری شود ،در
حالی که شهردار بارها در طول جشن عروس خود را
بوسید .تاریخچه این گونه ازدواج ها به قرن ها پیش
در جوامع بومی چونتال و هواوه باز می گردد .کاربری
نوشت« :کاش یه جور مراسم بگیرن که به حیوونا
آسیبی نرسه ،شما به قیافه این تمساح و دهانش که
بسته است ،نگاه کنید که داره چه عذابی می کشه!»

ناصری -احتماال شما هم بارها در بزرگراه ها یا
جاده ها شاهد گاردریل ها بوده اید ،گاردریل هایی
که برخی اوقــات به جای این که جان انسان ها را
نجات دهند قاتل جان آن ها می شوند که متاسفانه
تعداد زیادی از این تصاویر تلخ در فضای مجازی
هم دیده می شود .طبق گزارش ایرنا ،نامناسب
بودن ایمنی گاردریل ها یکی از عوامل واژگونی
خودروها ،جان سپردن و نقص عضو سرنشینان
خودروهاست .این درحالی است که نقش گاردریل
ها ،حفظ جان انسان هاست.
▪نقش گاردریل های استاندارد
پر واضح است که از نظر مهندسی ،جنس و بافت
آلیاژی این گاردریل ها ،اتصاالت قطعات آنها به
یکدیگر ،تعداد الیه های محافظ در بخش های
مختلف جاده و اتصاالت و استحکام پایه های نگه
دارنــده در کنار سایز و ارتفاع نصب گاردریل از
اهمیت ویژه ای برخوردارند و می توانند تفاوت بین
مرگ و زندگی مردمان این سرزمین را رقم بزنند.
بر اساس استانداردهای جهانی یک گاردریل ایمن
می تواند حتی انرژی جنبشی خودروهای بزرگی
چون انواع کامیون یا اتوبوس را نیز خنثی و با تغییر
مسیر این وسایل نقلیه ،از سقوط آن ها به دره یا
پرتگاه و خروج از جاده جلوگیری کند.
▪گاردریل های خطرناک

متاسفانه در کشورمان شاهد ناکارآمدی گاردریل
ها حتی در برابر ضربه خودروهای سبک و سواری
هستیم ،آن چنان که بارها در تصاویر حتی شاهد
جدا شدن گاردریل از پایه های خود و ورود آن به
کابین خودرو بوده ایم که امری بسیار خطرناک و
گاه مرگ آفرین است .مقاومت نداشتن گاردریل،
جداشدن اتصاالت قطعات و فرو رفتن گاردریل
در بدنه خودروها ،تصادفات دلخراشی را رقم می
زند .گاردریل هایی که یارای مقاومت در برابر وزن
خودروهای ســواری را ندارند ،طبیعتا در مقابل
وزن عظیم خودروهای سنگین و تجاری هم هیچ
کاربردی نخواهند داشت.
▪حذف گاردریل و نصب نیوجرسی
همان طــور کــه گفته شــد هــدف اصلی از نصب
گاردریلها در بزرگرا هها گرفتن قدرت و انرژی
خودروهایی اســت که به دالیــل مختلفی چون
خوابآلودگی رانندهها ،کاهش دید ،سرعت زیاد
و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر اصلی
خارج میشوند و حادثه می آفرینند .به همین دلیل
سیدتیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور
ناجا در گفت و گو با ایرنا از مسئوالن وزارت راه و
شهرسازی خواست تا ایمنی جاده ها را در اولویت
کاری خود قرار دهند و گفت« :با پیگیری های انجام
شده و کار کارشناسی ،تصمیم بر این شد که به
جای گاردریل در وسط راه از نیوجرسی مفصل دار
استفاده شود تا از خروج خودرو جلوگیری شود.
به نظر می رسد نصب این نیوجرسی ها موفقیت
آمیز بوده و بهتر است در همه آزادراه ها برای نصب
جداکننده وسط ،به جای گاردریل از نیوجرسی
مفصل دار استفاده شود چرا که توان نگه داشتن
خودروها در زمان بروز حوادث را دارد».

حدود  4سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی میگذرد ،آیا انحصار ایجاد شده باعث رشد کیفیت
محصوالت شده یا لوازم خانگی هم به درد خودروسازی دچار شده است؟

ناصر رعیت نواز -قرار بود ممنوعیت واردات لوازم
خانگی باعث باال رفتن کیفیت تولیدات داخلی و
کاهش قیمت تمام شده نسبت به محصوالت مشابه
خارجی باشد اما بر اساس آن چه در بازار میگذرد
و همچنین نــظــرات مــردمــی اگــرچــه ایــن صنعت
گامهایی را برای توسعه برداشته اما نمیتوان گفت
که به اهداف تعیین شده دست یافته است .حاال
بعد از حدود چهار سال از ممنوع شدن واردات لوازم
خانگی ،این نگرانی در حال پررنگتر شدن است که
دام انحصار ،لوازم خانگی را هم مانند خودروسازی
اسیر خود کند .برخی مصرف کنند هها هم بر این
باورند که بعضی از اقالم لوازم خانگی ایرانی نه تنها
کیفیتی کمتر از نمونه خارجی که قیمت بیشتری هم
دارند؛ این نکته را هم نباید فراموش کرد که اواسط
ماه پیش و قبل از گران شدن مجدد لوازم خانگی،
تولید کنندگان داخلی وعده داده بودند که نیاز
بازار را تامین کنند اما برخالف وعده آنها برای چندمین بار توزیع کنندگان و مصرف کنندهها از کمبود کاال در بازار گالیه داشتند و
مدعی بودند بعد از گران شدن تا سقف  15درصد اوضاع کمی بهبود پیدا کرده است .این در حالی است که چندی پیش نایب رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت« :لوازم خانگی در ایران  ۳۰درصد گرانتر از نمونههای مشابه در کشورهای همسایه است».
هرچند به اعتقاد برخی برای رشد کیفی و کمی لوازم خانگی باید به آنها زمان بیشتری داد و برنامه تکمیلی زماندار برای رفع انحصار
و ایجاد شرایط رقابتی را تدارک دید اما امروز ضمن مرور وعدههایی که تولیدکنندگان لوازم خانگی در زمان ممنوع شدن واردات
لوازم خانگی داده بودند ،از دالیل کمبود و گرانی تولید داخل نسبت به نمونههای مشابه خارجی نوشته ایم.
▪چرا واردات ممنوع شد؟

سال  97با افزایش تحریمها علیه ایران ،برندهای خارجی از بازار
ایران خارج شدند و دولت وقت هم تصمیم گرفت برای جلوگیری
از خروج ارز از کشور ،واردات لوازم خانگی به کشور را ممنوع کند
البته این موضوع زمانی تصویب شد که تولیدکنندگان لوازم
خانگی در جلساتی که با دولت داشتند ،قول و وعده دادند که
به راحتی میتوانند نیاز بازار را تامین کنند و لوازم خانگی را با
کیفیت و قیمت مناسب به دست مردم برسانند.
▪مشکالتی که شروع شد

با ممنوع شدن واردات ،مشکالت صنعت لوازم خانگی شروع
شد که اولین آن جهش قیمت لوازم خانگی خارجی در بازار
بود .همین موضوع باعث شد تولید کنند ههای داخلی هم به
فکر گران کردن محصوالت شان باشند ،این در حالی بود که
محصوالت خارجی نه به دلیل قیمتهای جهانی که به علت
ممنوعیت واردات گران شده بودند .برخی تولیدکنندگان
حاال که بازار را خالی از رقیب میدیدند ،به عمد یا غیرعمد هر
از چندی برای گران کردن کاالهای تولید شده از عرضه لوازم
خانگی به بهانههایی مثل نبود مواد اولیه اجتناب میکردند
و بعد هم با این ترفند محصوالت شان را به صورت قطر های و
گرا نتر به بازار عرضه میکردند و بعد هم رفته رفته محصول
را گرانتر به فروش میرساندند؛ اتفاقی که خرداد امسال هم
افتاد و روزنامه ایران در گزارشی این اتفاق را راهی برای گران
کردن محصوالت اعالم کرد که در انتهای خرداد رقم خورد و با
اجازه وزارت صمت ،لوازم خانگی تا سقف  15درصد گران شد.
▪دلیل گرانتر بودن کاالی ایرانی از نمونه خارجی

یکیازسوالهاییکهشایدذهنشماراهمدرگیرکرده،ایناست
کهچراکاالیایرانینسبتبهکاالیخارجیگرانترتماممیشود
تا جایی که چندی پیش نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی در اظهاراتی راجع به مقایسه قیمت لوازم خانگی تولید
داخل با لوازم خانگی خارجی به تجارت نیوز گفت« :لوازم خانگی
در ایران  ۳۰درصد گرانتر از نمونههای مشابه در کشورهای
همسایه اســت ».این در حالی است که نه تنها نیروی کار که
هزینههای سربار مثل آب ،برق ،گاز ،حمل و نقل و .. .هم در کشور
مانسبتبهکشورهایدیگربسیارارزانتراست.ازآنطرفعمده
مواد اولیه لوازم خانگی که فوالد و محصوالت پتروشیمی است،
در کشورمان به وفــور یافت
میشود و خودمان از صادر
کنندگان آن به کشورهای
دیگر هستیم .پس ایراد کار
کجاست؟برخیبراینباورند
که بازدهی پایین تولید در
کــشــور مــا بــاعــث باالرفتن
هزینه تولید میشود البته
نــبــود ثــبــات در قــوانــیــن،
سیاست گذاریهای غلط،
تغییرنرخارزو...راهممطرح
میکنند.

▪معمای تورم در لوازم خانگی بعد از ممنوعیت واردات

اول تیر با افزایش  15درصــدی قیمت لــوازم خانگی رو به رو
شدیم .با این حال بررسیها نشان میدهد که طی چهار سال
گذشته نرخ تورم لوازم خانگی همواره باالی  ۴۰درصد بوده
و به گزارش مهر حتی در مقاطعی تا حدود  ۵۰درصد نیز باال
رفته است.
این در حالی است که نرخ تورم در بخش لوازم خانگی در سال
 ۹۶معادل  5.4درصد بود اما از سال  ۹۷به این سو یعنی از زمان
اعمال ممنوعیت واردات این نرخ همواره باالتر از نرخ تورم کل
بوده ،به گونهای که حتی در سال  ۹۸که نرخ تورم  34.8درصد
بود ،نرخ تورم لوازم خانگی 49.3درصد بوده است .متولیان
بخش لوازم خانگی معتقدند باال بودن نرخ مواد اولیه و نرخ ارز
بر قیمت نهایی لوازم خانگی اثر داشته است اما باید توجه شود
که در این سالها واردات لوازم خانگی ممنوع بوده و اگر قاچاق
را در نظر نگیریم بازار به صورت انحصاری در اختیار تولیدکننده
داخلی بوده است؛ البته اگر متولیان صنعت لوازم خانگی مدعی
بومی سازی تولیدات خود هستند نباید صرفا با استناد به تنش
ارزی ،قیمت کاالهای خود را افزایش دهند.
▪ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید مدتدار و هدفمند باشد

نباید از انصاف بگذریم که صنعت لوازم خانگی طی سال های
گذشته رشد داشته و ما شاهد تولید لوازم خانگی هستیم که گام
های اولیه ایجاد صنعت را برداشته است.
در این میان افزایش قیمت ارز و نوسان مواد اولیه مانند فوالد
و تورم طی یکی دو سال اخیر این صنعت را متاثر کرده و شاهد
جهش های قیمتی در لوازم خانگی بوده ایم .اما آن چه دراین
میان محل تامل و هشدار است این که نباید با ایجاد انحصار
کامل دراین بازار زمینه های ایجاد شرایطی مانند تجربه صنعت
خودرو را تکرار کرد .اگر چه یکی از دالیل ممنوعیت واردات
لوازم خانگی فشارهای ارزی در داخل و مدیریت این فضا برای
جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است اما برخی کارشناسان
بر ضرورت اتخاذ سیاست هدفمند و تکمیلی دراین زمینه تاکید
دارند.
برزین جعفرتاش کارشناس سیاست گذاری صنعتی در این
باره به فارس می گوید« :ممنوعیت واردات لوازم خانگی یک
شمشیر دو لبه است که هم میتواند منجر به توسعه یک صنعت
رقابتپذیر شود و هم میتواند همانند تجربه خودروسازان نه
تنها هیچ فایدهای برای کشور نداشته باشد بلکه خسارتهایی
را نیز به مردم و دولت وارد کند .در تجربه خودروسازها مشاهده
شد اگر ممنوعیت واردات همراه با سیاستهای تکمیلی برای
افزایش ارتقای تولیدات داخل نباشد ،یک بازار انحصاری و
جذاب برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد میشود و آن ها نیز با
خیال راحت از این بازار انحصاری لذت خواهند برد ،بدون این
که کوچک ترین تالشی برای ارتقای محصوالت خود داشته
باشند ».این کارشناس سیاست گذاری صنعتی در ادامه می
گوید« :باید تعیین شود که بعد از لغو ممنوعیت واردات ،چه
سیاستی توسط دولت میخواهد پیگیری شود .از االن باید این
سیاست تعیین شود تا تولیدکننده و سرمایهگذار تکلیف خود
را در خصوص سیاست تجاری دولت در بازه بلندمدت بداند».

