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فاجعه کویر نمک در دل دریاچه ارومیه !




3.1 M views

3.9 M views

طراحان  16ساله بزرگ ترین کالهبرداری پیامکی

پژوهشگران درباره کولر به حرف پدرها رسیدند!

احتماال تا به حال شاهد مطالب زیادی در روزنامه ها،
پیامک های متعدد پلیس فتا ،برنامه های تلویزیونی و
 ...بوده اید که درباره پیامک تقلبی سامانه ثنای قوه
قضاییه در طول  2سال اخیر به مردم هشدار می
دهند اما متاسفانه همچنان برخی قربانی این پیامک
ها می شوند و به هر حال روز گذشته خبر رسید که
طراحان پیامک تقلبی سامانه ثنای قوه قضاییه که یکی
از بزرگ ترین و خفن ترین کالهبردار یهای تاریخ
ایران در فضای مجازی و پیامکی را انجام داده بودند،
دستگیر شدند .نکته قابل تامل ماجرا این جاست که
طراحان این شیوه کالهبرداری دو نوجوان  16ساله
هستند که باعث تعجب بسیاری شده اند .کاربری در
این باره نوشت« :خدا کنه از هوش و استعداد این ها
به شکل درست استفاده بشه و باعث نشه با رفتن به
زندان شیوه های جدید کالهبرداری رو هم یاد بگیرن
و بعد از برگشت به جامعه خطرناک تر از قبل بشن».

یکی از معضل های همیشگی بین پدرها و دیگر
اهالی خانه ،خاموش کردن کولر در فصل گرماست.
هر چند پیش از این اعالم شده بود که این اتفاق
به خاطر این رخ می دهد که در میان سالی به تدریج
چربی زیرپوست مردان کم شده و همین موجب می
شود مردان سرما را بیشتر احساس کنند اما حاال
پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که استفاده
از کولر و پنکه به صورت مداوم و خوابیدن زیر باد
آن عــوارض زیــادی را به همراه دارد.ایــن عوارض
شامل خشکشدن راههای تنفسی ،گرفتگی عضالت و
سردردهای میگرنی و سینوسی و  ...می شود .کاربری
به طنز نوشت« :اگه این مطلب رو بابام بخونه دیگه از
دیدن فوتبال هم محرومم می کنه می گه دیدی هر
چی من می گم بعدها کارشناسا بهش می رسن!» کاربر
دیگری نوشت« :عوارض خوابیدن توی گرما رو هم
کاش پژوهشگرها می گفتن تا سبک و سنگین کنیم».





3.4 M views

2.8 M views

راهحل عجیب کارشناس تلویزیون!

فاجعه کویر نمک در دل دریاچه ارومیه !

«از چاله به چاه افتادن!» این ضرب المثل مصداق راه
حل یکی از کارشناسان تلویزیون برای ترک سیگار
بود .یک کارشناس در تلویزیون در راه حلی عجیب
برای ترک سیگار ،خواستار استفاده از گرد شاهدانه
شد! این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان
شاهدانه خود میتواند به شدت اعتیادزا باشد!
کاربران به این راه حل عجیب واکنش نشان دادند.
کاربری به طنز نوشت« :قدیما برای ترک سیگار
می گفتن پسته بخورید ولی االن این قدر گرونه که
مجبورن به مصرف همین چیزای اعتیادآور تشویق
کنن ».کاربر دیگری نوشت« :یا کارشناسی بیارید که
مطمئن باشید در اون حوزه علم داره یا برنامه رو به
جای زنده ضبطش کنید تا قبلش بدید یک کارشناس
زبده حرف هاش رو تایید کنه تا مردم رو از چاله به چاه
نندازه با این راهنمایی ها».

در روزهای اخیر تصاویری از دریاچه ارومیه منتشر شده
که نشان می دهد بخش های زیادی از این دریاچه خشک و
تبدیل به کویری نمکی شده که به گفته کارشناسان،ادامه
دار بودن این اتفاق و خشکی دریاچه باعث می شود،
حداقل  5میلیون نفر در معرض توفانهای نمکی ،ابتال به
امراض تنفسی ،تخریب اراضی کشاورزی ،مهاجرت و فقر
قرار بگیرند و دولت نیز متحمل خسارت های قابل توجهی
برای ایجاد شغل ،تامین رفاه و حفظ سالمت مردم آسیب
دیده خواهد شد .همچنین دیگر پیامدهای خشک شدن
دریاچه ارومیه شامل تشدید فرونشست ،افت کیفی
منابع آب ،به هم پیوستگی جزایر دریاچه ،ورود گونههای
گوشتخوار مهاجم مانند پلنگ ،روباه و شغال ،بروز تهدید
برای حیات وحش خصوصا گوزن زرد ایرانی ،از دست
رفتن منابع آرتمیا و به تبع آن کمبود منابع غذایی برای
دیگر آبزیان و پرندگان خواهد بود.





2.4 M views

2.4 M views

یک سوم ایرانیها مستاجرند

سرقت به کنتور گاز رسید!

طبق گزارش مرکز آمار در سال  ۱۴۰۰حدود ۶8.0۳
درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده ۲3.2،درصد مستاجر
و  8.5درصد نیز در خانههای سازمانی و وقفی و رایگان
زندگی میکنند .با این حساب با احتیاط میتوان گفت
 ۳۲درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند .واژه
با احتیاط از این منظر مطرح شد که  8.5درصد از ایرانیان
در مسکن رایگان زندگی میکنند .بد نیست بدانید که
خانوارهای دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵حدود۶5.8
درصد بوده اند که بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان
سال  ۱۴۰۰افزایش  2.5درصدی داشته است .کاربران
به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :من
یکی از همین یک سوم مردم کشورم که فشار کرایه خونه
همه زندگیام رو تحت تاثیر قرار داده و سهم عظیمی از
درآمدم رو می بلعه ».کاربری هم نوشت« :مسکن مهر یه
برهه ای به خانه دار شدن خیلی ها کمک کرد ولی االن واقعا
دیگه نمی شه حتی فکر خونه خریدن کرد!»

گران شدن ضایعات فلزی به حدی رسیده که حتی
کوچک ترین قطعات فلزی که قابلیت فروش داشته
باشند ،از دید سارقان پنهان نمیماند! به تازگی
تصاویری منتشر شده که نشان می دهد طی روزهای
اخیر کنتورهای گاز تعداد زیادی از شهروندان در
شهرستان خر مآباد سرقت شده است .کاربران به
این موضوع واکنش نشان دادنــد .کاربری نوشت:
«سرقت کنتور گاز از سال ها پیش وجود داشته و
با یک جستوجوی ساده میشه دید که از سال 91
تا االن سارقان زیادی که کنتور گاز سرقت می کردن
دستگیر شدن ».کاربر دیگری نوشت« :برش لوله گاز
کار هر کسی نیست و نیازمند ابزار خاصیه ».کاربری
هم نوشت« :قبال می گفتن برای این که سارق ها
دریچه های فاضالب رو ندزدن جنسش رو عوض کنید
ولی جنس سیم و کابل برق و مخابرات و کنتور گاز رو
که نمی شه تغییر داد ،باید فکر اساسی تری بشه».

راز گران قیمت ترین
میوه جهان

ناصری -این روزها فصل برداشت انواع مختلف صیفی
جات است و یکی از این محصوالت صیفی طالبی است.
این میوه خوشمزه و آبدار انواع و قیمت های مختلفی
دارد که هم اکنون در بازار با قیمت کیلویی بین  10تا 15
هزار تومان به فروش می رسد .اما شاید باورتان نشود
یک نوع از این طالبی ها به نام «طالبی یوباری» وجود
دارد که ارزش هر یک از آن ها  16هزار دالر است یعنی
اگر قیمت دالر را  30هزار تومان در نظر بگیریم می شود
 480میلیون تومان! امروز می خواهیم درباره خواص و
البته دلیل گرانی این نوع طالبی برای تان بنویسیم.
▪میوه میلیون دالری ژاپنی ها
هرچند این میوه خوشمزه و خاص که طعم و شیرینی
متفاوتی دارد بسیار باالست اما دود از سرتان بلند
می شود وقتی متوجه شوید که پیش از این ،یک جفت
از این نوع طالبی در یک حراجی در ژاپن به قیمت 3
میلیون یورو یعنی حدود  100میلیارد تومان به فروش
رفته است.
▪راز گرانی این طالبی
خیلی ها فکر می کنند خواص زیاد این طالبی باعث شده
تا قیمت زیادی داشته باشد ،برخی هم گمان می کنند
که مراحل به ثمر رسیدن این طالبی آن قدر خاص و طاقت
فرساست که باعث گرانی آن شده است ،شاید شما هم
این احتمال را داده باشید که به خاطر طی مسافت زیاد
و هزینه های باالی جا به جایی باعث گران تمام شدن
این نوع طالبی باشد اما مهم ترین دلیلی که باعث شده
این طالبی که مزه متفاوتی با دیگر طالبی ها دارد،
قیمت باالیی داشته باشد این است که فقط در محدوده
کوچکی از ژاپن کشت می شود و ساالنه تعداد کمی از
آن به بازار عرضه می شود .این میوه خوشمزه و خاص
که طعم و شیرینی متفاوتی دارد در گلخانه ای واقع در
منطقه یوباری هوکایدو که یک جزیره شمالی کوچک در
کشور ژاپن است ،پرورش داده می شود .طالبی یوباری
در هیچ نقطه دیگری از جهان رشد نمی کند و یکی از
مهم ترین دالیل گرانی این میوه هم همین محدودیت
کشت آن است.
▪خواص کلی طالبی
هرچند با توجه به قیمت طالبی یوباری خرید آن برای ما
و خیلی ها در جهان امکان پذیر نیست اما بد نیست از
همین طالبی هایی که خودمان داریم و این روزها قیمت
مناسبی دارد و می شود کیلویی  10تا  15هزار تومان
آن را تهیه کرد بخریم و نوش جان کنیم .چون طالبی هم
مثل دیگر میوه ها خاصیت های فراوانی دارد از جمله
این میوه منبع قوی ویتامین  Aاست و می تواند از بروز
آب مروارید چشمی در سنین باال جلوگیری کند از دیگر
خواص طالبی ویتامین ث موجود در آن است .سالمت
ریه ها از دیگر مواردی است که می توان با استفاده از
این میوه تابستانی به تقویت آن ها کمک کرد .وجود
ماده آدنوزین در این میوه شیرین و خوشمزه باعث رقیق
شدن خون در بیماران قلبی می شود و همین امر مانع از
لخته شدن خون در رگ ها خواهد شد .همچنین طالبی
یکی از میوه هایی است که استرس و اضطراب شما را تا
حد زیادی کاهش می دهد .پتاسیم موجود در این میوه
تپش قلب شما را کنترل می کند و باعث اکسیژن رسانی
به مغز می شود .یکی دیگر از خواص عجیب طالبی ،این
است که افراد الغر را چاق می کند و در افراد چاق باعث
الغری می شود!

آغازی برای وداع اب
کشاورزی یب برانمه
قراراست در سال زراعی جدید 2میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت قراردادی برود که
به 40هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز دارد ،این نوع کشت چه مزایایی برای کشور و کشاورز دارد؟

ناصر رعیت نواز -یکی از راهکارهایی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و البته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان
راهکار نهایی برای جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصوالت کشاورزی ،مقابله با داللی و واسطهگری و افزایش درآمد
کشاورزان معرفی شده ،کشاورزی قراردادی است .هرچند برخالف کشورهای دیگرتجربه چندانی از این نوع کشت در
کشور ما وجود ندارد اما بهگفته کارشناسان ،کشت قراردادی با اقبال گستردهای در بین کشاورزان روبهرو شده است .در
همین زمینه در  24مرداد رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه در خصوص کشت قراردادی اظهار کرد«️ :دولت
به دنبال اصالح الگوی کشاورزی منطبق با اقلیم کشور و به دنبال افزایش صرفه اقتصادی کشاورزی برای روستاییان است».
با این حال بر اساس این طرح ،دولت یا بخش خصوصی طبق نیازهای داخلی با کشاورزان برای کشت محصوالت کشاورزی
قرارداد میبندد و طی آن ،کشاورز از ابتدای فصل کاشت دقیقا میداند چه محصولی میکارد ،محصول مزرعه خود را چه
زمانی برداشت و چه زمانی مطالبات خود را دریافت میکند .در این نوع کشت ،کشاورز حساب سود و زیان خود را میداند
و در عین حال دولت هم میتواند ضمن برنامهریزی برای تامین نیازهای داخلی به منظور صادرات محصوالت کشاورزی
هم برنامهریزی دقیقی داشته باشد .در این گزارش ضمن توضیحی درباره کشت قراردادی از آثار مثبت و منفی آن برای
کشاورزی کشور نوشته ایم و در ادامه هم تجربه چند کشور در این کشت را بررسی کرده ایم.
▪کشت قراردادی چیست؟

شاید بهترین تعریف بــرای کشت ق ــراردادی یا کشاورزی
قــراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی ( )FAOارائه
کــرده باشد .بر اســاس تعریف ایــن ســازمــان؛ «کــشــاورزی
ق ــراردادی ،یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که
مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قــرارداد
شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر میشود ».البته در
جهان ،کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد اما تمام
آن ها تقریبا منطبق با تعریف  FAOهستند .با این حال بر
مبنای اعالم جهاد کشاورزی ،کشاورزان متقاضی که توان
تامین نهادههای کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از
جمله کود را ندارند ،میتوانند با مراجع ه به مراکز تعیین شده
با جهاد کشاورزی استان قــراردادی امضا کنند؛ بر مبنای
این قرارداد جهاد کشاورزی برای هر هکتار زمین و در ازای
سفته ،کود مورد نیاز را به کشاورز تحویل میدهد .کشاورزان
در پایان فصل کشت ،محصول برداشتشده خود را به قیمت
تضمینی اعالم شده به جهاد کشاورزی تحویل میدهند و بعد
از کسر هزینه های کود ،مطالبات خود را دریافت میکنند.
این کار با حمایت در تهیه و تحویل انواع کودهای ازته ،فسفاته
و پتاسه ،همچنین با پرداخت یارانه و پاداش بهرهوری ،بیمه
کشاورزان و کسر مبلغ آن در زمان تحویل ،یارانه آزمون خاک
و ...انجام میشود.
▪منافع کشت قراردادی چیست؟

کشت قــراردادی ،قــرارداد مبتنی بر تولید است ،به عبارت
دیگر بر اســاس قـــراردادی بین خریدار و کــشــاورز ،تولید
محصول انجام میشود .در این نوع سیستم تولید ،خریدار
که معموال شرکت ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین
بهترین الگوی کشت ،تامین نهادههای تولید ،تامین هزینه ها
از کاشت تا برداشت و همچنین آموزش کشاورزان و بازاریابی
هستند و کشاورزان فارغ از دیگر دغدغهها تنها باید تمرکز
ت محصول با باالترین کیفیت
خود را بر برنامه ریزی برای کش 
و حداقل بودجه بگذارند .نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و
بازار و ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار است .در
این روش هم کشاورز به تولید دلگرم و هم کارخانه دار از مواد
اولیه بهره مند می شود ،زیرا اجرای الگوی کشت می تواند از
ورود حجم انبوه محصول همزمان به بازار و افت قیمت زیاد
جلوگیری کند .این در حالی است که برخی کشاورزان به
علت نداشتن آگاهی از مزایای آن کمتر به این الگوی کشت
توجه می کنند و روند عرضه و تقاضای بازار را به هم می زنند.
▪اجرای کشت قراردادی برای کشور ،مثبت یا منفی؟

یکی از مشکالت ســاالنــه کــشــاورزی مــا ،مــعــدوم کــردن
محصوالتی است که کشاورز با زحمت آن ها را تهیه می کند
اما مشتری برای آن وجود ندارد یا قیمت آن بیش از حد پایین
است .این موضوع را بارها دیده ایم از روی زمین ماندن سیب
های ارومیه بگیرید تا معدوم کردن گوجه،خیار ،پیاز ،سیب
زمینی و  ...این مسائل سال هاست که گریبان گیر کشاورزی
ماست یا این که کشاورزان به دلیل باال رفتن قیمت کود ،سم
و دیگر نهاده های کشاورزی ،از خرید آن ها اجتناب می کنند
و نه تنها محصول با کیفیتی ندارند که در کمیت تولید هم
تاثیر گذار است اما حاال این سوال به وجود می آید که کشت
قراردادی به این مشکالت پایان می دهد؟ برای پاسخ به این
سوال باید گفت که کشاورزی قراردادی در کشور ما نوپاست
و تجربه زیادی در این زمینه وجود ندارد اما بررسی آن در
کشورهای دیگر نشان میدهد که موفقیتهایی را برای
کشاورزان به وجود آورده است.
بــر اســـاس گــــزارش ســازمــان
جهانی غــذا و کــشــاورزی هم
اکنون کــشــاورزی قــراردادی
در بسیاری از کشورها اجرا
میشود و موفقیت هایی هم
در پــی داشــتــه اســـت ،کشور
هندوستان از پیشتازان این
نــوع کشت اســت که در طول

سالها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصالح
کردند که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین
شود.
▪ 50درصد سود بیشتر برای کشاورزان

ع رسانی « »ResearchGateکه
بر اساس گزارش پایگاه اطال 
یک شبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران ،دانشمندان،
استادان و دانشجویان سراسر جهان درخصوص ارتباط،
همکاری ،پرسش و پاسخ و مبادلههای علمی است ،یک
تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی
 ۱۱درصد از کشاورزی غیر قراردادی بیشتر بوده و نیز هزینه
تولید در هکتار  ۱۳درصد در کشاورزی قراردادی پایینتر
است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی حتی تا ۵۰
درصد افزایش مییابد.
▪آخرین آمار از کشت قراردادی

بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی ،هم اکنون  250هزار
هکتار کشت گندم 40 ،هزار هکتار کشت دانه های روغنی
و  100درصد کشت چغندرقند قراردادی است .همچنین
 46هزار هکتار برنج های پرمحصول به صورت قراردادی زیر
کشت می رود .عالوه بر این در حوزه سبزی و صیفی ظرفیت
 5تا  10میلیون کشت قراردادی برای صادرات وجود دارد.
وزیر جهاد کشاورزی هم پیشتر گفته بود« :بیش از  250هزار
هکتار از اراضی گندم تحت کشاورزی قراردادی کشت شده
و پیش بینی می شود در سال  1401این سطح به  2میلیون
هکتار افزایش یابد و از این طریق بیمه محصوالت کشاورزی
نیز فراگیرتر شود ».همچنین قرار است سطح زیر کشت برنج
قــراردادی هم از  46هزار هکتار به  70هزار افزایش پیدا
کند .این یعنی از  11میلیون هکتاری که در سال زراعی به
زیر کشت می رود حدود  20درصد آن به صورت قراردادی به
زیر کشت خواهد رفت  .البته وزیر جهادکشاورزی گفته برای
تحقق این سطح از کشت قــراردادی در سال زراعی جدید
که از  15شهریور شروع می شود به  40هزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز است .البته بر اساس گزارش هایی که به دست ما
رسیده قرار است طی  5سال آینده کشت قراردادی به 5.5
میلیون هکتار برسد.
▪تجربه دیگر کشورها

طبق آمارهای جهانی حدود  90درصد کشاورزی در جهان
قــراردادی است ،بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان
میدهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی میتواند منجر
به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود .هر چند کشاورزی
قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از
دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است؛ اما شروع
روند افزایشی بهرهگیری از آن در آمریکا به سال  ۱۹۵۰باز
میگردد .پژوهشگران ایتالیا هم طی پژوهشی پاتولوژیک
یا آسیب شناسانه که درسال  ،۲۰۱۷در خصوص زنجیره
تأمین گندم دوروم بــرای کارخانجات تولید پاستا انجام
داده اند ،به این نتیجه رسیده اند که کشاورزی قراردادی به
کشاورزان ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار
و همچنین کارخانجات مواد غذایی ،بتوانند بهتر و سریعتر
متوجه تقاضاهای نهفته بازار شوند و از این طریق به مزیت
رقابتی دست یابند .تجارب شرکت «سبزیجات تجاری اوکاف
با مدیریت اریش لوهن در آلمان» که میوه و سبزیجات تازه یا
منجمد را به بازار ارائه میداد مبین آن است که کشاورزی
قراردادی صرف ًا از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاصی
موفق است که استانداردهای مربوط به 2000 :9001 ISO
را رعایت میکردند.
در این کشور در طول فصل تولید ،به کشاورزان خدمات
مشاورهای و فنی ارائه می شود و در عین حال بر رعایت کلیه
استانداردهای تولید ارگانیک در تمام مراحل نظارت دارد.
به نظر می رسد کشاورزی قرار دادی به شرط تعهد دولت و
شرکت های صنایع غذایی به ارائه امکانات و آموزش های
الزم و متقابال تعهد کشاورز به اجرای صحیح و دقیق آن ها می
تواند نسخه ای برای نجات کشاورزی بیمار ما باشد.

