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شآموز
ساخت مدرسه با پول توجیبی  ۲۵۰دان 




3.1 M views

3.9 M views

هلیا با  ۴توله یوز در طبیعت

رسم جالب حراجی در حسینیه فشم

در روزهای اخیر تصویری از گله ای  ۵قالده ای
و جدید از یوز آسیایی که در حاشیه جاده تهران
به مشهد گرفته شده در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که یکی از خوشحال کننده
ترین خبرها در حیات وحش کشورمان بود .این
 5قالده شامل هلیا یوز ماده ای می شود که
سال  98متولد شده به همراه  4توله اش که
تازه به دنیا آمده اند .اگر چه هنوز جنسیت این
توله ها اعالم نشده اما حاال نوید بخش تداوم
زنجیره حیات یوزهای آسیایی و نماد زیبای
حیات وحش ایران است .او بر خالف زایمان
پرحاشیه و خبرساز یوزی به نام «ایران» در
اسارت در دل طبیعت در زایمانی موفق صاحب
 ۴توله شده است .کاربری نوشت« :جان ما بی
خیال این بشید که برید جنسیت توله ها رو
تشخیص بدید چون احتمال این که بزنید و دو
تا شون رو ناکار کنید وجود داره».

تصاویری از مراسم حراجی در حسینیه فشم
منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در این
مراسم منحصر به فرد و دیدنی که دو یا سه روز
بعد از عاشورا برگزار و با استقبال بینظیر اهالی
بومی و غیربومی مواجه میشود ،اقالم و اجناس
مختلف اهدایی مردم به صورت حراجی به
باالترین پیشنهاد فروخته میشود و مبالغی که از
فروش این اجناس به دست میآید صرف امور
خیریه و نگهداری این حسینیه می شود .فشم با
جمعیتی افزون بر هفت هزار نفر از توابع بخش
رودبار قصران شهرستان شمیرانات یکی از
شهرهای گردشگری منطقه است که در شمال
شرقی پایتخت واقع شده است .کاربری نوشت:
«خیلی ها قیمت های خیلی بیشتری از ارزش
اون کاالیی که می خرن می دن به این نیت که
یک کار خیری کرده باشن ».کاربر دیگری نوشت:
«این جور رسم ها رو که توش کار خیر انجام می
شه باید حفظ کرد».





2.8 M views

ناجی صیادی در خزر
گزارش شبکه خبر از یک صیاد مازندرانی که برای
کمک به حفظ ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر
ساالنه یک میلیون بچه ماهی تولید و در دریای
خزر رها سازی میکند در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد .در این گزارش ُرسمان که
 45سال صیادی می کند از کم شدن ذخایر ماهی
دریای خزر می گوید و این که ماهی در سال های
اخیر بسیار کمتر در تور صیادان قرار می گیرد .او
چهار سال است برای این که به بهبود حفظ ذخایر
ماهیان استخوانی دریای خزر کمک کند به پرورش
الرو ماهی های مولد می پردازد و بعد از چند ماه
مراقبت در دو استخر تکثیر ماهی که دارد آن ها
را در دریا رها می کند .کاربران به این کار ویژه
ُرسمان واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :اگه
دریا به جای صیادانی که با صید ترال اکوسیستم
رو به هم می ریزن چهار تا مثل ناخدا ُر سمان
داشت ،همه چی حل بود».



3.4 M views

ساختمدرسهباپولتوجیبی ۲۵۰دانشآموز
حوالی میدان صدم نارمک مدرسهای است که
با همه مدارس کشور فرق دارد .دیوار حیاط
این مدرسه با دهها کاشی فیروزهای تزیین و
روی هر کاشی یک اسم و فامیلی نوشته شده
است .دانیال معمار ،فعال رسانهای با انتشار
تصاویری از این مدرسه درباره آن در توئیتر
نوشته است« :نام و نشان  ۲۵۰دانشآموز
روی دیــوار مدرسه پسرانه «نوجوانان»
در محله نارمک ثبت شده اســت .این ۲۵۰
دانشآموز با پساندازها و جمع کردن پول
های توجیبی شان این مدرسه را ساختهاند».
کاربری در این باره نوشت« :چند وقت پیش
یک سرباز با حقوق سربازی اش تونسته بود
یک زندانی رو آزاد کنه و حاال هم که 250
دانــش آمــوز با پول های تو جیبی شون یک
مدرسه ساختن و این نشون می ده می شه کار
خیر انجام داد حتی با کمترین درآمد».



2.4 M views

مصرف لبنیات فقرای سال  84بیشتر از
ثروتمندان سال !۹۹

دکتر غالمرضا کشاورز حداد ،اقتصاددان و
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد شریف
در حساب کاربری خود در توئیتر ،بر مبنای
پیمایش بودجه خــانــوار ،کاهش تدریجی و
پیوسته مــواد لبنی در سبد مصرفی مردم
ایــران را نشان داده اســت️.بر ایــن اساس
سرانه مصرف ماهانه لبنیات از 5.04کیلوگرم
در دهک اول و 8.3۸کیلوگرم در دهک دهم
در سال  ۱۳۸۴به 2.3 ۵کیلوگرم در دهک
اول و 4.2۸کیلوگرم در دهک دهم در سال
 ۱۳۹۹رسیده است .در واقع بر اساس این
مطالعه میزان مصرف لبنیات ثروتمندترین
دهک (دهم) در سال  ۹۹به طرز عجیبی کمتر از
میزان مصرف فقیرترین دهک (اول) در سال
 ۸۴است! کاربری در این باره نوشت« :این که
می گن سفره مردم کوچیک شده رو می شه توی
این آمار به خوبی دید».

2.4 M views

زیر پوست کار روی سکوی نفتی
تصاویر و ویدئوهایی از گرمازدگی کارکنان
ی در گرمای طاقتفرسای عسلویه
سکوهای نفت 
و کنگان منتشر شد که بازتاب زیادی در شبکه
های اجتماعی داشت .در یکی از ویدئوها می
بینیم یکی از کارکنان سکوی نفتی به دلیل
شدت گرما که گاهی به بیش از  50درجه می
رسد از حال رفته و یکی از همکارانش در تالش
است با بادزدن به او کمک کند .در این میان
برخی از نبود نظارت در رعایت استانداردهای
بهداشتی و ایمنی کار گالیه داشتند و برخی هم
از مشکالت کار در سکوهای نفتی نوشتند .در
این میان کاربری نوشت« :من روی سکوهای
نفتی کار کردم جدا از گرمای طاقت فرسایی
که داره دوری از خانواده هم به شدت روی
اعصابه چون قانون کار روی سکوها اینه که
دو هفته کار می کنی و از دنیا دوری و دو هفته
استراحت داری».

هجوم عقربهای سمی
روز گذشته بسیاری از خبرگزاری ها از هجوم عقربهای سمی به برخی از روستاهای شرقی استان
هرمزگان از جمله روستای چاهنان در بخش سندرک خبر دادند .هر چند در ابتدا اعالم
شد که  5نفر به دلیل عقرب گزیدگی جان شان را از دست داده اند اما خیلی زود این
موضوع تکذیب شد .فرماندار ویژه شهرستان میناب اعالم کرد« :فوت  ۵نفر بر اثر
گزش عقرب کذب است و به هیچ وجه صحت ندارد در روستای چاهنان تنها  ۱۲مورد
گزش عقرب گزارش شده که هیچ کدام خوشبختانه فوت نشدهاند ».بد نیست بدانید که
حمله عقرب ها تقریبا در این موقع سال در استان هرمزگان شایع است اما امسال به
دلیل بارندگی های اخیر نسبت به سال های گذشته افزایش
داشته است .به طور متوسط ساالنه بین  50تا  60هزار
عقرب گزیدگی در کشور داریم که بین  50تا  60نفر
از آن ها جان خود را از دست می دهند.

کمشکشها بر رس وعده
ایجاد «کرمان جنویب»

ناصری -این روزها بحث پرواکنش ایجاد استان «کرمان جنوبی»
دوبــاره بر سر زبا نها افتاده اســت« .ایرنا» در خبری به نقل از
رئیسجمهور اعالم کرد که موضوع استان شدن جنوب کرمان
در دستور کار دولت است و استان جنوبی کرمان حتما تشکیل
خواهد شد .رئیسی در مصالی جیرفت گفته است که این مسئله
بارها مطرح شده اما اجرای آن با تاخیر مواجه بوده و این موضوع با
توجه به مطالعات و ظرفیتهایی که در جنوب استان وجود دارد
حتما در دستور کار است ،پیشنهادی که واکنشهای بسیاری
را برانگیخته است .در این مطلب در کنار بررسی گزارش مرکز
پژوهشها نسبت به این اتفاق به الزامات قانونی و روندی که برای
تشکیل یک استان طی میشود ،پرداختهایم.
▪الزامات قانونی تقسیم استان
تبدیل یک استان به دو استان یا بیشتر به همین سادگی ها نیست
و قانون برای این که تقسیمات کشوری تغییر کند الزاماتی در نظر
گرفته است .بر اساس ماده  9قوانین تقسیمات کشوری  ،وزارت
کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و
الحاق روستاها ،بخش ها یا شهرستان های مجاور ،استان ها ر ا
تعدیل کند .مگر آن که به تصویب مجلس شورای اسالمی ایجاد
استان جدید ضروری شناخته شود .همچنین در این ماده قانون
آمده استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیتداشته
باشد .این یعنی باید مجلس اضافه شدن استان را تصویب کند و
استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
البته تصمیم گیری درباره بقیه واحدهای تقسیمات کشوری مثل
روستا ،دهستان ،بخش ،شهر و شهرستان ،به جز استانبنا به
پیشنهادهای وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
▪نظر مرکز پژوهش ها درباره استان جدید
تقسیم اســتــان کــرمــان بــه دو اســتــان پیش از ایــن در تــاریــخ 26
اردیبهشت سال گذشته با امضای  40نماینده به صــورت طرح
تقدیم مجلس شده بود .با این حال در مهر  1400مرکز پژوهشهای
مجلس در گزارشی تصویب طرح استان کرمان جنوبی را غیر قانونی
و دارای پیامدهای منفی برای دولت دانست .در گــزارش مرکز
پژوهش های مجلس در خصوص استان جنوبی کرمان آمده است:
«هفت شهرستان جنوبی از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون
نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست .تصویب طرح حاضر
پیامدهای منفی برای دولت در بردارد ».در ادامه این گزارش گفته
شده که ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش
دولت است که بهویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت
با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها ،کاهش ارزش
پول ملی ،تورم ،پیامدهای اقتصادی بحران کووید ۱۹ -و  ...مواجه
است ،ب ه لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست ».شایان ذکر است که
طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و برآورد سازمان
برنامه و بودجه ،با توجه به هزینه های فعلی مربوط به پرداخت های
پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی ،انتظامی ،اطالعاتی و
ی های استانی و نیز بدون در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز
دادگستر 
برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و  ...بار مالی
برای پرداخت هزینه های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان
جدید ،حدود  ۸۱۰میلیارد تومان و بیشتر برای «یک سال» خواهد
بود .مرکز پژوهش ها به تجربه سایر کشورها اشاره کرده و نوشته،
«بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصالح تقسیمات
کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت
«وسیعتر کردن و تجمیع استا نها و کاهش سطوح و واحدهای
تقسیمات کشوری» است.
▪روند تقسیم یک استان به  2یا چند استان

به جز کرمان که در شرق این استان هم درخواست دارد استان
مستقلی شود؛ در دیگر استان ها از جمله خوزستان ،اصفهان،
سیستان و بلوچستان و  ...هم درخواست تقسیم استان به دو
استان را دارند .اما روند تقسیم استان ها هم به این گونه است
که الیحه یا طرح تقسیم استان باید به مجلس ارســال و بعد از
بررسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در صحن به
رای گذاشته شود و در صورتی که تقسیم استان به چند استان رای
بیاورد و به تایید شورای نگهبان برسد آن وقت دولت موظف است
اقدامات الزم برای تقسیم استان را انجام دهد.

چوب حراج به محصوالت اب خام فرویش

در حالی میلیون ها متر صادرات روده داریم که همین روده را بعد از فراوری و تبدیل شدن به نخ بخیه
سانتی متری به کشور وارد می کنیم ،آمارها از میزان خام فروشی چه می گوید؟

رعیت نواز -هر بار شاهد شنیدن نام جدیدی هستیم که به فهرست محصوالتی که به صورت خام آن ها را صادر می کنیم ،اضافه
می شود آن هم در حالی که این محصوالت با برخورداری از یارانه انرژی اعم از گاز ،برق ،آب و همچنین حمایتهای ویژه مانند
معافیتهای مالیاتی بهجای صادرات بعد از فراوری به صورت خام به فروش می رسند .شاید باورتان نشود اما در کنار فروش خام
نفت و مواد پتروشیمی بخش عظیمی از صادرات غیر نفتی ما شامل مواد خامی مثل چرم خام ،زعفران ،پسته ،مواد خام معدنی
مانند سنگ آهن ،سنگهای ساختمانی  ،کروم و مانند آن ،کانیهای معدنی ،کانیهای فلزی ،روغن خام و کارکرده و ضایعاتی،
پوست ،پنبه ،پشم خام ،روده و  ...می شود .همه این ها زمانی تکاندهنده میشود که آمار نشان میدهد عمده صادرات غیرنفتی
ش افزوده قرار دارند و ۶۵تا ۸۵درصد آنها ،کاالهای خام
کشورمان بر بخشهایی متمرکز است که در پایینترین سطوح خلق ارز 
و نیمهخام هستند .البته این آمار نسبت به سالهای گذشته بهبود نسبی داشته است .با این حال بررسیها نشان میدهد انجام
مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا  ٣٠٠درصد ارزش افزوده تولید خواهد کرد؛ فرایندی که نهتنها به نفع کشور است؛
بلکه برای سرمایهگذاران خارجی هم سود بزرگی خواهد داشت .در این مطلب در کنار آماری از اعداد و ارقام خام فروشی در کشور
به چند نمونه از کاالهای خام صادراتی که می توان با فراوری و ایجاد ارزش افزوده با صدها برابر قیمت خام فروخت ،پرداخته ایم.
▪خامفروشی چیست؟

همین ابتدا بد نیست تعریفی از خام فروشی داشته باشیم.
برخی بر این گمان هستند که خام فروشی تنها فروش مواد
معدنی است که از دل کوه بیرون می آوریم و صادر می کنیم
امــا در اصــل خــام فروشی به معنای فــروش مــواد معدنی یا
کشاورزی به شکل مستقیم ،نخستین و بدون طبقهبندی
کاال ،بستهبندی ،تبدیل و تجزیه به کاالهای مشتق شده و
بدون ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده برای آن ماده معدنی
یا کشاورزی است .این وضعیتی است که میتوان با تغییر آن
یعنی کاهش خامفروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی
روی این ذخایر ،ساالنه میلیاردها تومان ارزش افزوده و ب ه ویژه
اشتغال ایجاد کرد.
▪روده ای که متری می فروشیم و سانتی متری می خریم!

به هر روی در شرایطی که دســت از تولید ارزش افــزوده
شستهایم و خام صادر میکنیم ،براساس اطالعات گمرک
،یکی از اقالم صادراتی ایران «روده» و «شکمبه» حیوانات است
که به شکل تازه ،سردکرده ،یخزده ،نمکزده یا در آب نمک،
خشککرده یا دودی به کشورهای مختلف صادر میشود.
این اقالم به کشورهای ایتالیا ،اسپانیا ،رومانی ،لهستان،
ترکیه و ...صــادر شده اســت .شاید بد نباشد بدانید که در
زمینه صادرات روده ایران جزو  ۱۰کشور برتر در صادرات
روده گوسفند است و از لحاظ کیفیت رتبه اول روده را دارد .بر
اساس گزارش بازار ما  ،سالی  ۶۰۰میلیون متر به کشورهایی
که پیش از این نام بردیم روده صادر می کنیم! خبری که به
هیچ عنوان جای خوشحالی ندارد .اما شاید برای تان جای
سوال باشد که چرا صادرات روده آن هم با این مرغوبیت جای
خوشحالی ندارد .باید بدانید از روده گوسفند نخ بخیه قابل
جذب تولید می شود که فوق العاده در جهان پرکاربرد است.
ما توان تولید نخ بخیه را داریم ولی با این حال روده گوسفند
را متر متر صادر می کنیم و بعد نخ بخیه را سانت سانت از
هند و چین وارد می کنیم .بر اساس گزارش ها  ،ایران هفت
شرکت تولید نخ بخیه دارد ولی بیش از چهار برابر آن یعنی ۲۹
شرکت ،وارد کننده نخ بخیه داریم .برای این که بیشتر عمق
فاجعه را درک کنید باید گفت ما از صادرات روده گوسفند
سالی  ۱۰۰میلیون دالر به دست می آوریم در حالی که اگر
خودمان نخ بخیه تولید کنیم عالوه بر تامین کامل نیاز داخل،
نصف تولیدمان را می توانیم صادر کنیم و سالی یک میلیارد
دالر درآمد داشته باشیم!
▪صادرات محصوالت کشاورزی بدون بسته بندی

یکی دیگر از موضوعاتی که در همین صفحه بارها به آن پرداخته
ایم صــادرات محصوالت کشاورزی به صورت فله ای است.
پسته ،زعفران ،خرما و  ...از این دسته هستند .با توجه به این
که در آستانه برداشت خرما در کشورمان هستیم ،صحبت های
چند وقت پیش صادرکنندگان خرمای ایرانی نشان می دهد
که صادرات این محصول ،هنوز سنتی است و به شکل صنعتی
در نیامده است .صادرکنندگان خرمای ایرانی می گویند

تاجران برخی از کشورها از جمله پاکستان با حضور در ایران
و خرید خرمای داخلی به صورت فله ،آن ها را با بستهبندی
جدید به بازارهای جهانی صادر و سود زیادی نیز از این طریق
نصیب خود میکنند .بر اســاس گــزارش ها ،میزان تجارت
خرما در جهان ساالنه بیش از  1.2میلیارد دالر است و ایران
نیز یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان خرما در جهان به شمار
میرود ،اما این درحالی است که صادرات خرمای ایران غالبا به
صورت فله و بدون بستهبندی مناسب انجام میشود و از این رو
خرمای صادراتی ارزش افزوده چندانی نصیب کشور نمیکند
و طبق گزارش فائو ،خرمای ایران با قیمت بسیار ناچیزی به
کشورهایی مثل پاکستان فروخته می شود و بعد از بسته بندی
با قیمت های باال در بازارهای جهانی به فروش می رسد .توجه
به بسته بندی مناسب و همچنین فراوری این محصول میتواند
در افزایش قیمت صادراتی آن تأثیر چشمگیری داشته باشد که
هم باعث ایجاد اشتغال می شود و هم ایجاد برندینگ صادراتی
میکند اما توجه نکردن به این گونه مسائل در بسیاری از
محصوالت دیگر از جمله پسته و زعفران هم دیده می شود که
باید مسئوالن جهاد کشاورزی برای آن نیز چاره ای بیندیشند.
▪خام فروشی در سنگ های معدنی و تزیینی

ظرفیت شناخته شده معادن کشور  ۴۷میلیارد تن است و از این
ذخایر حدود چهار میلیارد تن سنگهای تزیینی را تشکیل می
دهد .هشت هزار و  ۸۰۰معدن اعم از فلزات رنگی ،خاکهای
صنعتی ،سنگهای تزیینی و غیره در کشور وجود دارد که از
این تعداد هزار و  ۹۰۰معدن مربوط به حوزه سنگهای تزیینی
است .بر اساس گزارش ها ،مصرف واقعی سنگ در کشور با
توجه به رکود ساخت و ساز ساالنه  ۷٫۵میلیون تن و ظرفیت
استخراج سنگهای تزیینی افزون بر  ۲۵میلیون تن در سال
است و این موضوع نشانگر ظرفیت و توان باالی کشور در حوزه
تولید سنگهای تزیینی است .با این حال بخش عظیمی از
این محصول به صورت خام از کشور خارج می شود .در این باره
رئیس اتحادیه سنگهای تزیینی تهران گفته« :نبود امکانات
کافی و نداشتن برنامهریزی درســت در صنعت سنگهای
تزیینی موجب شده که امروز ما تنها بتوانیم به صورت خام
فروشی صــادرات را انجام دهیم ».این موضوع شامل حال
بسیاری از سنگ های گران بها مثل گارنت سبز هم می شود.
▪آمارهای رسمی در تأیید خامفروشی

بر اساس داده های آماری به خوبی می توان پی برد که فروش
محصوالت به صورت خام و نیمه خام سهم قابل توجهی از
سبد صادراتی کشور دارند .کاالهایی که با کمترین ارزش
افزوده صادر می شوند  .در این خصوص غالمحسین شافعی
رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کــشــاورزی ایــران
در آبــان سال گذشته مدعی شده بود که  ۶۵تا  ۸۵درصد
صــادرات ما متعلق به کاالهای خام و نیمهخام است .به جز
این اردیبهشت امسال رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری
گفت که نرخ کاالی صادراتی در هر تن  ۵۰۰دالر و نرخ کاالی
وارداتی در هر تن  ۴۹۶۲دالر است و این
موضوع نشان میدهد که ارزش محصوالت
صادراتی ما حدود  10برابر کمتر از ارزش
محصوالتی است که وارد می کنیم.
▪حرف آخر

خــروج مــواد خام از کشور بــدون فــراوری،
یعنی خروج عامدانه فرصتهای شغلی!
به طور کلی باید گفت خامفروشی مشاغل
محدودی ایجاد میکند در حالی که برای
ایجاد ارزش افزوده ،زنجیرهای از مشاغل
درگیر کار و تولید میشود .پس به راحتی
می تــوان پذیرفت که نه تنها خام فروشی
صرفه اقتصادی نــدارد که ضربه ای هم
به اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور وارد
می کند که باید جلوی آن گرفته شود و به
حداقل برسد.

