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خوش حسابترینها و کاسبی جای پارک !




3.1 M views

3.9 M views

هدایای دولتی از جنس صنایع دستی

خوش حساب و بد حساب ترینها

رئیس جمهور در دستوری جالب گفت :تمام
دستگا ههای کشور برای هدیه دادن حتما صنایع
دستی را که به دست هنرمندان ایرانی تولید می شود
در اولویت قرار بدهند تا کسانی که در این زمینه
کار میکنند تشویق شوند .این موضوع با واکنش
مثبت هنرمندان و کاربران فضای مجازی هم روبهرو
شد .مثال کاربری نوشته» :چقدر خوبه که مسئوالن
از هنرمندان صنایع دستی حمایت کنند .صنایع
دستی که هنوز خیلی به آن توجه نمیشه و حتی مردم
خودمون هم از جذابیت های آن خبر ندارند ».کاربر
دیگری هم نوشت« :با این که صنایع دستی ایران در
دنیا هم محبوبیت داره اما به خاطر این که خیلی از آن
حمایت نشده هنوز بازار خودشو پیدا نکرده .کاش با
این دستور رئیس جمهور وضعیت اقتصادی و معیشت
هنرمندان صنایع دستی هم خوب بشه».

شـاید برای تـان جالـب باشـد که خـوش حسـاب ترین
مـردم کشـور در کـدام اسـتان هـا قـرار دارنـد .بـر
اسـاس گزارش بانک مرکـزی در مرداد امسـال بیش
از ۶۴۲هزار فقره چک بـه ارزش  ۳۹۵هزار میلیارد
ریـال برگشـت خـورده که نسـبت بـه مـاه قبـل از نظر
تعداد9.5درصـد و از نظـر مبلغ  14.5درصد بیشـتر
شـده اسـت .بـا ایـن حـال بـر اسـاس ایـن گـزارش،
گیالنیهـا ،ایالمیهـا و خوزسـتانیها بـه ترتیـب
خوشحسـاب تریـن شـهروندان ایـران در بـازار چک
بودهانـد .از طرفی بیشـترین نسـبت تعـداد چکهای
برگشـتی بـه اسـتانهای لرسـتان ،کردسـتان و چهـار
محـال و بختیـاری اختصـاص داشـته اسـت .کاربـری
نوشـت« :مرداد فصـل برداشـت برنـج بـوده و مردم
گیلان دسـت شـون بازتـر بـوده وگرنـه همـه مـردم
کشـورمون خـوش حسـابن».





3.4 M views

2.8 M views

اختالل اینترنت و مشکل نسخه الکترونیک

کاسبی با جای پارک!

اختالل اینترنـت در روزهای اخیر باعـث کاهش  30تا
 70درصـدی درآمد کسـب و کارهای آنالیـن و کاهش
 40درصـدی تراکنـش هـا شـده اسـت،اما جـدای از
ایـن کاهـش درآمدهـا و تعطیـل شـدن برخـی کسـب
و کارهـا به خصـوص کسـب و کارهـای اینسـتاگرامی،
ایـن اختلال هـا مشـکل دیگـری هـم بـرای مـردم بـه
همراه داشـته اسـت .در گـزارش هایی که در شـبکه
هـای اجتماعـی منعکـس شـده مـی بینیـم ایـن روزها
بسـیاری از کاربـران از مشـکلی که بـرای نسـخه های
الکترونیـک بـه وجـود آمـده اسـت،می گوینـد .برخی
کاربـران نوشـته انـد کـه در ایـن مـدت مجبـور شـده
انـد پـول داروهـا را آزاد حسـاب کننـد و ایـن اتفـاق
باعـث شـده اسـت کـه آن هـا از بیمـه تکمیلـی هـم
نتواننـد اسـتفاده کننـد .کاربـری نوشـت« :چـرا دود
اغتشـاش یک عده باید توی چشـم همه مـردم بره؟!»
کاربر دیگری نوشـت« :این روزها اینترنت به یکی از
ملزومات زندگی تبدیل شـده که اختلاالت و نبودش
مشـکالتی رو بـه همـراه داره».

خیابـان هـای پایتخـت بـه حدی شـلوغ اسـت کـه پیدا
کردن جای پارک به کاری نشـدنی تبدیل شـده است،
اما شـاید بد نباشـد بدانید که در معابر شـلوغ تهران
افـرادی هسـتند که جـای پـارک هـای کنـار خیابـان را
مـی فروشـند و پولـش را در جیب شـان مـی گذارند.
بـه گـزارش همشـهری آنالیـن ،در خیابـان میرعمـاد،
کسـانی هسـتند کـه بـرای پـارک بهصـورت دوبلـه
و سـوبله ،مبلغـی دریافـت مـی کننـد و سـوئیچ را از
راننـده بـرای جابهجایـی احتمالـی خـودرو میگیرنـد.
در محـدوده بـازار بـزرگ تهـران هـم چنـد نفـری کـه
اغلـب از دیگـر شـهرها بـه پایتخـت آمد هانـد ،بـه
همیـن کار مشـغول هسـتند .یـک کاربـر مشـهدی در
این بـاره نوشـت« :تـوی شـهر مـا الیـت همیـن کار رو
میکنه!» کاربـری هم نوشـت« :یعنی هنـوز آدمهایی
هسـتن کـه ایـن قـدر راحـت سـوئیچ ماشـین شـون
رو در اختیـار دیگـران قـرار میـدن؟ اگـه ماشـین رو
دزدیـدن ،چـی؟!»





پناهگاه های ضدهستهای
فوق الکچری

ناصری -تهدیدهای روسیه مبنی بر استفاده از بمب اتمی،
هراس و نگرانیاز وقوع یک جنگ هستهای را در بین مردم
جهان افزایش داده و در این میان یک شرکت سوئیسی
پیشنهاد ساخت پناهگاه های مستحکم زیرزمینی را جهت
مقابله با این تهدیدها برای ثروتمندان داده است .البته بد
نیست بدانید که به گزارش بی بی سی ،سوئیس تنها کشور
دنیاست که می تواند در صورت بروز یک حادثه هستهای
یا جنگ اتمی به هر شهروند خود تختی در یک پناهگاه
استاندارد بدهد .در ادامه به مشخصات این پناهگاه های
الکچری و قیمت آن پرداخته ایم.
▪پناهگاه هایی  20متر زیر زمین
این شرکت از پناهگاه های مستحکم زیرزمینی جدید
خود به مساحت  ۳۰۴متر مکعب پرده برداری کرده و آن
را «بهینه شده برای سبک زندگی روزمره فوق الکچری و
آماده برای همه تهدیدات» توصیف کرده است .این پناهگاه
زیرزمینی از طریق هوا و گاز کامال غیر قابل نفوذ است و در
صورت لزوم میتواند بهطور کامل از اتمسفر بیرون جدا
شود؛ مثال در زمان وقوع بالیای طبیعی یا بالیای ساخته
دست بشر مثل بمب های هسته ای .این پناهگا هها از
امکانات کاملی نظیر استخر ،سالن بــازی ،سینما و اتاق
غذاخوری برخوردار هستند .ناگفته نماند که برای احداث
این پناهگاه ها باید زمین مناسب از طرف مالک در اختیار
شرکت سازنده قرار بگیرد .با این حال به اعتقاد یکی از
مدیران سازنده این پناهگاه ها ،با این پناهگا هها تنها
میتوان زمان را به تعویق انداخت و هیچ تضمینی برای بقا
در شرایط فروپاشی وجود ندارد .بر اساس آن چه در فضای
مجازی منتشر شده است قیمت هر پناهگاه از  ۱۰میلیون
دالر شروع میشود و برای پناهگاه های بسیار لوکس به
 ۴۰۰میلیون دالر هم می رسد.

خداحافظ
سامانه توزیع رانت!

سامانه یکپارچه فروش خودرو با کمتر از  6ماه فعالیت به کار خود پایان داد ،برخی گزارشها حاکی از توزیع
ساالنه 100هزارمیلیارد تومان رانت از طریق قرعهکشی خودرو است؛ فرجام قرعهکشی چه میشود؟
رعیت نواز -اگر در چند وقت اخیر به فکر خرید خودرو افتاده باشید یا اگر به دنبال این بوده اید که از تفاوت قیمت
کارخانه و بازار خودرو سود ببرید حتما به سامانه یکپارچه فروش خودرو مراجعه کرده اید تا خودرویی که دوست داشتید
یا فکر می کردید بیشترین سود را دارد ،انتخاب کنید و منتظر برنده شدن در قرعه کشی بمانید .حاال خبر رسیده در
حالی که این سامانه هنوز شش ماه از عمرش نگذشته ،حذف شده است .البته به گفته معاون وزیر صمت ،دلیل حذف
سامانه یکپارچه فروش این است که هم اکنون در بسیاری از شرکت ها تولید افزایش یافته است،به نحوی که در مراحل
قبلی فروش محصوالت آن ها از مرحله قرعه کشی حذف شده و فقط در برخی محصوالت ایران خودرو تقاضا بیشتر از
عرضه است .با این حال در این گزارش نگاهی انداخته ایم به اهداف این سامانه و همچنین میزان خودرویی که در طول
سه دوره قرعه کشی در این سامانه توزیع شده است.
▪تاریخچه سامانه یکپارچه فروش خودرو

ماجـرای قرعهکشـی خـودرو در کشـور از جایـی شـروع شـد
کـه همـراه بـا توقـف واردات خـودرو ،خودروسـازان داخلـی
پاسـخگوی تقاضای بـازار نبودنـد و نهاد متولی وقـت ،یعنی
وزارت صنایـع سـنگین بـرای حـل گرفتار یهـای بـازار،
کمیتـه توزیـع عادالنـه خـودرو را تشـکیل داد و سـازوکاری
درنظر گرفت تا مـردم بتوانند با قرعهکشـی ،خودرو بخرند.
با این حـال از اواخر اردیبهشـت  1399قرعهکشـی خودرو
بـا شـروط وزارت صمـت توسـط خودروسـازها آغـاز شـد،
اما طولـی نکشـید کـه به نحـوه ثبـت نـام و نبـود شـفافیت در
قرعهکشـی اعتراضاتـی صـورت گرفـت و بـه همیـن دلیـل
وزارت صمـت بـه طـور مسـتقیم وارد میـدان شـد.
سـیزدهم اردیبهشـت امسـال (همزمان با عید سـعید فطر)
بـود کـه وزیـر صمـت بـرای اولیـن بـار از «سـامانه یکپارچـه
فـروش خـودرو» صحبـت و اعلام کـرد کـه از هجدهـم
اردیبهشـت ،هرگونه فروش محصوالت تمام خودروسـازان
صرفـ ًا از طریـق سـامانه متمرکـز قرعهکشـی (سـامانه
یکپارچه فـروش خـودرو) انجام خواهـد شـد .در همین عمر
کمتر از شـش مـاه این سـامانه سـه بار قرعه کشـی خـودرو را
انجـام داده اسـت.
▪اهداف سامانه یکپارچه فروش خودرو

2.4 M views
2.4 M views

پتو پیچی دانش آموزان در اروپا
روز گذشـته یکی از ویدئوهای فراگیر در شـبکه های
اجتماعـی مربـوط بـه ویدئویی از کشـور جمهـوری چک
بود که در آن می دیدیم با فرا رسـیدن فصل سـرما و
خاموشی سیسـتم گرمایشـی مدارس به دلیل گرانی
و کمبـود گاز ،دانـش آمـوزان در مدارس این کشـور،
روی خـود پتـو مـی کشـند! ایـن ویدئـو واکنـش هـای
زیـادی را به همراه داشـت.
کاربری نوشـت« :خـب وقتـی گاز نـدارن و نمـی تونن
سیسـتم گرمایشـی شـون رو روشـن کنن باید چه کار
کنن غیر از پتـو پوش شـدن؟» کاربر دیگری نوشـت:
«تـازه هنوز بـه اوج سـرما نرسـیدیم ،احتماال امسـال
سـال سـختی بـرای اروپاییهـا خواهـد بـود .تـازه
توی خبرهـا هـم اومده بـود کـه هیزم هـم تـوی اروپا
کمیـاب شـده!»

ک با هوش مصنوعی
کشتن سوس 
یکی از معضالت بسـیاری از خانواده ها وجود سوسک
در خانـه اسـت کـه محققـان اسـکاتلند دسـتگاهی
مبتنـی بـر هـوش مصنوعـی ابـداع کـرده انـد کـه می
توانـد سوسـک هـا را از بیـن ببـرد .ایـن دسـتگاه از
رایانههای قدرتمند و یادگیری ماشـینی برای کشـتن
خودکار این حشـره ترسـناک اسـتفاده میکند .رایانه
مذکـور از دو دوربیـن بـرای تعیین موقعیت سوسـک
و ارسال اطالعات به دسـتگاه دیگر اسـتفاده میکند.
پیش از این فرایند ،دسـتگاه دیگر جریـان الکتریکی
مـورد نیـاز بـرای حرکت لیـزر و شـلیک به سوسـک را
انـدازه گیـری میکنـد تـا بـا شـلیک لیـزری جـان ایـن
حشـره را بگیرد .گفته شده است این دسـتگاه 250
دالر قیمت دارد .کاربری نوشـت« :کاش این دستگاه
جنازه سوسـک رو هـم جمع می کـرد که دیگـه با چنین
حشـرات چنـدشآوری مواجه نشـیم».

سـامانه یکپارچه تخصیـص خودرو بـا هدف ایجاد شـفافیت
و امـکان عرضـه عادالنهتر بـرای همـه خودروهـای تولیدی،
آغاز بـه کار کرد .البتـه روز گذشـته معـاون حمل و نقـل وزیر
صمـت دربـاره اهـداف ایـن سـامانه گفتـه اسـت« :سـامانه
یکپارچـه تخصیـص خـودرو بـا سـه هـدف تشـکیل شـده بود
نخسـت آن که پیش از این فـروش های غیرمنطقی از سـوی
خودروسـازان انجام می شـد ،به نحوی که فروش خودروها
متناسـب با تولید نبود و در نهایت محصـوالت در زمان مقرر
به دسـت مصرف کننـده نمی رسـید .مـا در سـامانه نظارتی
تاکید کردیم باید فروش مطابق با تولید باشـد تا خودروساز
بتوانـد در زمـان مقـرر بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد .دومیـن
هدف این سامانه رصد خودروسـازان در تحویل محصوالت
اسـت بـه نحـوی کـه بررسـی شـود آیـا محصـوالت در زمـان
مشـخص به مصـرف کننـده تحویل شـده اسـت یـا خیر».
▪خودروهای پرطرفدار چطور عرضه می شود

همـان طـور کـه پیـش از ایـن خواندیـد هنـوز قرعـه کشـی به
خـط پایـان نرسـیده و در برخـی خودروهـای ایـران خـودرو
شـامل پژو  ،206پـژو  207و پـژو پارس هنـوز تقاضا بیشـتر
از عرضه اسـت و متقاضیـان بایـد برای خریـد آن هـا ثبت نام
و شـانس خـود را بـرای برنـده شـدن امتحـان کنند.
البتـه نگاهـی بـه تفـاوت بـاالی قیمـت بـازار و کارخانـه ایـن
محصـوالت شـاید مهـم تریـن دلیـل پرطرفـدار بـودن آن هـا
باشـد ،به طـور مثال پـژو  206حـدود  150میلیـون تومان،
پژو  207حـدود  180میلیون تومان و پژو پـارس هم حدود
 200میلیـون تومـان ،تفـاوت قیمـت بـا بـازار دارد کـه ایـن
اختلاف بـاال باعـث شـده اسـت مـردم بـرای خریـد آن هـا از
کارخانـه رغبـت بیشـتری نسـبت بـه دیگـر خودروها داشـته
باشـند.
با این حال ،معاون صنایع حمل و نقـل وزارت صمت درباره
نحـوه قرعـه کشـی ایـن خودروهـا هـم گفتـه اسـت« :ایـران
خـودرو باید قرعه کشـی هـا را برای متعـادل سـازی عرضه و
تقاضا انجـام دهد امـا باید تاکید کنم که سـامانه بـر عملکرد
خودروسـازان نظـارت مـی کنـد تـا مطابق بـا اهـداف تعیین

شـده فـروش خـودرو صـورت گیـرد ».البتـه او در ادامـه هـم
گفته اسـت« :در مجموع بـرای خودروهایی کـه صف زیادی
ندارند قرعه کشـی انجـام نمی شـود ،اما بـرای خودروهایی
کـه تقاضـا بیـش از عرضـه اسـت دو راهـکار قرعـه کشـی و
عرضـه آن هـا در بـورس کاال صـورت مـی گیـرد تـا در نهایـت
بتوانیـم در بـازار ،تعـادل عرضـه و تقاضـا را در خودروهـای
تولیـدی کشـور فراهـم کنیم».
▪نگاهی به عملکرد  6ماهه سامانه

می خواهیم بـه این موضـوع بپردازیـم که در طول شـش ماه
فعالیـت سـامانه یکپارچـه فروش خـودرو چـه تعـداد خودرو
عرضه شده اسـت .در طول این شش ماه سـه بار قرعه کشی
در این سـامانه انجام شـده کـه در مجمـوع  275هـزار و 64
دسـتگاه خودرو عرضه شـده اسـت .همچنیـن در طـول این
سـه دوره  16میلیـون و  899هـزار و  291نفـر در مجمـوع
ثبت نـام کـرده انـد کـه ایـن یعنـی در کل بـه ازای هر خـودرو
 72نفـر ثبت نـام کـرده بودند.
در دور اول قرعـه کشـی در سـامانه یکپارچـه خـودرو کـه در
 9خـرداد برگـزار شـد؛  176هـزار و  911دسـتگاه خودرو
عرضه شد که در همین دوره  4میلیون و  157هزار و 352
نفـر بـرای خرید خـودرو ثبت نـام کردنـد .البتـه در ایـن دوره
تاخیـر در اعلام اسـامی برگزیـدگان و ارسـال پیامـک های
اشـتباه به برخـی از افراد کـه نام شـان در فهرسـت برندگان
قرعه کشـی نبـود باعـث ایجـاد حاشـیه هایی هم شـد.
در دور دوم قرعه کشـی هم که در تاریخ  2مرداد انجام شد؛
 ۶میلیون و  ۵۷هـزار و  ۵۵۵نفر متقاضی خریـد  74هزار و
 92دسـتگاه خودرو بودند.
در آخریـن دوره قرعـه کشـی هـم کـه در  21شـهریور انجـام
شـد  6میلیـون و  ۶۸۴هـزار و  ۳۸۴نفر بـرای بـه دسـت
آوردن  24هـزار و  61دسـتگاه خـودرو شـانس خـود را در
سـامانه قرعـه کشـی خـودرو امتحـان کردنـد .هرچنـد در
انتهای شـهریور سـخنگوی وزارت صمـت از برگـزاری قرعه
کشـی ماهانـه بـا  100هـزار دسـتگاه خـودرو در سـامانه
یکپارچه فـروش خودرو خبـر داده بـود ،اما روز گذشـته خبر
رسـید کـه فعالیـت ایـن سـامانه تعطیـل شـده اسـت.
▪تاکنون چه میزان رانت توزیع شده است

دربـاره میـزان رانـت توزیـع شـده بـا قرعـه کشـی ،اعـداد و
ارقام زیـادی مطرح می شـود برخـی کارشناسـان رقم رانت
توزیـع شـده در قرعـه کشـی خودروهـا را تـا سـاالنه 100
هزار میلیـارد تومـان تخمیـن زده انـد .رئیـس انجمن قطعه
سـازان همگن نیرومحرکـه در گفـت و گویـی بـا باشـگاه
خبرنـگاران اظهـار کرده اسـت« :هر کسـی خـودرو میخرد
از  ۵۰تا  ۲۰۰میلیون سـود میکند و این اتفاق باعث شـده
سـالی  100هـزار میلیـارد تومـان بـه صـورت قرعـه کشـی
توزیـع شـود!»
با ایـن حال اگـر رانـت توزیعی هـر خـودرو را به طور متوسـط
 100میلیون تومان در نظر بگیریم ،خواهیم دید که در سـه
دوره قرعه کشـی سـامانه یکپارچه  27هزار و  500میلیارد
تومـان رانـت توزیع شـده اسـت .در طول ایـن مـدت ،خرید و
فروش حواله هـم رواج زیادی پیدا کرده بـود و حواله خودرو
بین  20تا  100میلیون تومان نسـبت به نوع خودرو و زمان
تحویل سـه ماهـه و یک سـاله متفـاوت بود .بـه هر حـال یکی
دیگر از سـامانه های راه اندازی شـده خیلی زود به کار خود
پایـان داد در حالـی کـه به نظر مـی رسـد هزینه زیـادی برای
راه اندازی آن شـده بود.

