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2.9 M views

طلبکار ،بیمارستان را خالی کرد
خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این که
بخشی از اموال بیمارستان امام خمینی(ره) کرج توسط
طلبکار برده شده و بخش دیالیز این بیمارستان هم
تعطیل شده است .ظاهرا پیمانکار این بیمارستان هم
اکنون حدود  40میلیارد تومان طلب دارد که ادامه این
وضع باعث شده این پیمانکار اقدام به بردن اموال
بیمارستان به جای طلبش کند .ضمنا یکی از مراکز معتبر
دیالیز در شهر کرج همین مرکز دیالیز امام خمینی (ره)
بوده که حاال بیماران مجبورند به بیمارستانهای دیگر
بروند .البته گفته میشود این پیمانکار تنها طلبکار
این مجموعه نیست و بدهیهای دیگری هم در این
بین وجود دارد .کاربری در این باره نوشت« :مسئوالن
برای حل این مشکالت مالی باید کاری کنن.آخه اون
بیمارها چه گناهی کردن به خاطر این اتفاق جونشون
باید به خطر بیفته».

3.4 M views

دفن دست فروشان در سوله

جست وجوی کار آن طرف مرزها

تصاویر پربازدید فضای مجازی
عروس اهواز

پرند 8ساله
ک
هبهسرطان
م
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ت
آرزوداشت
عروسشود
و
مردماهواز
ب
رایاو
سنگتمام
گذاشتند

«این دیگه خیلی اجحاف در حق دست فروشهاست»
گزارشی از بازار احسانی عبد لآباد منتشر شده که
در فضای مجازی پربازدید بوده است .بر اساس این
گزارش که در روزنامه ایران منتشر شده ،شهرداری
مدتی است دست فروشان این منطقه را در سولهای
اصطالحا سروسامان داده اســت تا دســت فروشی
نکنند .این در حالی است که فروشندگان داخل این
سوله میگویند از وقتی آ نجــا مستقر شد هاند نه
تنها فرو ششان نسبت به قبل خیلی کمتر شده بلکه
پرداخت هزینه غرفه هم بر دوششان قرار گرفته که
سبب شده اوضاع خوبی نداشته باشند .این افراد برای
هر غرفه این سوله باید ماهانه یک میلیون و  500هزار
تومان به شهرداری پرداخت کنند .کاربری در این باره
نوشت« :رسما این بندگان خدا رو از چاله درآوردن و به
چاه انداختن .این وسط فقط شهرداری یه منبع درآمدی
پیدا کرده!».

ناصری  -به تازگی مؤسسه «اینترنیشن» اقدام به معرفی برترین مقاصد مهاجرتی کاری برای اتباع خارجی کرده که بازتاب
گسترده ای در فضای مجازی داشته است .شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که بسیاری از کشورها درصورتیکه در آن جا
پیشنهادشغلیداشتهوازحمایتشرکتهایمحلیبرخوردارباشیدبهشماروادیدمیدهند.درعینحالوقتیقصدمهاجرت
دارید،شرایطکار،میزاندستمزدومزایاییکهشاغالندرکشورهایمختلفازآنبرخوردارندنیزعاملمهمیدرتصمیمگیری
است.درادامهازنحوهگرفتنویزایکاروکشورهاییگفتهایمکهمهاجرتکاریبهآنهاشرایطخوبیبرایتانخواهدداشت.

ریز 
شسقفیکمدرسه

سقف
مدرس هایدر
دزفولبهدلیل
فرسودگی
فروریختو
احتماالواکنش
مسئوالناین
باشهکهنباید
میریخت!



جشنواره عقاب شکاری

2.1 M views

مرواریدها را چینیها میبرند؟



2.4 M views

معمای بودجه سمنان
اینفوگرافی سهم هر استان از بودجه سال  99که ایرنا
تهیه کرده واکنش های زیادی در فضای مجازی داشت.
یکی از این واکنش ها که بازتاب پیدا کرد مربوط به توئیت
یکی از کاربران بود که به طنز نوشت« :شما بگید واقعا
سمنان فقیر تره یا سیستان که روحانی بودجه بیشتری
به سمنان داده؟ حتما فردا میاد میگه من اصال از بودجه
اطالع نداشتم و »...اما کاربری در پاسخ نوشت« :این
محاسبه بر اساس سرانه جمعیته .طبق سرشماری سال
 ،۹۵جمعیت سمنان ۷۰۰هزار و سیستان  2/7میلیون
نفره .یه ضرب و تقسیم ساده نشون میده بودجه عددی
سیستان بیشتره ».کاربر دیگری در پاسخ نوشت « :این
چه حرفی است باالخره بودجه بایدبراساس سرانه
محاسبه شود مثال به تعداد هر دانش آموز در هر جایی از
کشور سرانه مشخص و ثابتی پرداخت می شود».

رسمشکاربا
عقابحدود4
هزارسالاست
کهتوسطمردم
قزاقستانزنده
نگهداشتهشده
وهرسالهدر
جشنوارهایآن
رانشان
میدهند
قدیمادر
ماشینهر
آدمیحکمپیج
اینستاگرامی
اینروزارو
داشت،صاحب
خودروعکسای
دلخواهشرو
میچسبوند
رویدرماشین

الژی
نوست



2.8 M views

مافیای چادر مشکی
«از این مافیاها خیلی زیاد شده!» گزارشی از تلویزیون
پخش شده که به موضوع مافیا در بازار چادر مشکی
می پــردازد و به شکل گسترده ای در فضای مجازی
بازنشر داشته است .در این گزارش آمده که مافیای
چادر به شدت فعال است و دستهایی وجود دارند که
از هر گونه تولید چادر مشکی در داخل کشور جلوگیری
میکنند .عد های از وارد کنندگان ،انحصار واردات
این محصول را به دست گرفتهاند و تالشهای بعضی
کارخانههای داخلی برای تولید این محصول با شکست
مواجه شده است .ساالنه حدود  100میلیون متر مربع
چادر مشکی در کشور مصرف میشود که امروز فقط
 7درصد از این نیاز توسط تولیدکنندگان داخل رفع
میشود .کاربری نوشت« :هر وقت ماجرای این چادر
مشکی و مافیای وارداتــش حل شد مشکل خیلی از
بخشهای تولید داخلی هم حل میشه».

3.4 M views

بابای قهرمان
پیرمرد افغانستانی که روزانه  ۱۲کیلومتر را پیاده طی
میکند تا دخترانش را به مدرسه برساند ،در شبکه های
اجتماعی حسابی خبرساز شد .او ساعتها پشت در مکتب
منتظر میماند تا درس دختران تمام شود و دوباره آن ها
را تا خانه همراهی کند .میا خان  ۶۳سال دارد و روزانه
سه دخترش را از خانه تا مکتب همراهی میکند .او برای
اینکه دخترانش در جامعه سنتی والیت پکتیکا در شرق
افغانستان درس بخوانند مجبور است که روزانه ۲۴
کیلومتر را پیاده طی کند .این مرد سالخورده در روزهای
گذشته به قهرمان شبکههای اجتماعی افغانستان تبدیل
شده است .او که چند سالی است با بیماری قلبی دست و
پنجه نرم می کند ،آرزو دارد دخترانش پزشک شوند.
کاربران هم کار این مرد افغانستانی را تحسین کردند و
او را یک پدر نمونه خواندند.

دیگهظلم
به حیوانات
داره به جایی
می رسه که
ازشون به
عنوان یک
ابزار استفاده
می شه!

ا
ستفاده ابزا
ری از گربه!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

هیچچیز به اندازه مشارکت مردم به نفع اقتصاد نیست
اقتصاددان مشهور این روزها ،از دیدگاهها و دغدغههایش درباره اقتصاد جهان سخن میگوید
دارون عجماوغلو -ترجمه :مرتضی
امیرعباسی -در دو قــرن گذشته،
اقتصاد بعضی از کشورها مثل آمریکا،
 ۶۰تا  ۷۰برابر رشد کرده و مصرف
روزانه مردم نیز بیش از  ۴۰برابر شده
است.امادربرابرآن،کشورهایدیگری
نیز هستند که اقتصاد در آنهــا یا رشد
چندانینکردهیاروبهافولرفتهاست.چرابعضی
کشورها چنین موفق شده و برخی شکست خوردهاند؟ آیا
استعمار و استثمار پاسخ مسئله است؟ دارون عجماوغلو،
از مشهورترین اقتصاددانان جهان ،جواب را جای دیگری
جستوجو میکند.
او معتقد است  :یکی از مهم ترین دستاوردهای اقتصاد
جهانی در خالل۲۰۰سال گذشته آن بود که ثروت بسیاری
از کشورها ،بهویژه ایــاالت متحده آمریکا ،تا اواخــر قرن
هجدهم ۶۰ ،تا  ۷۰برابر افزایش یافت .گمان میکنم تمام
اقتصاددانان بر این نظر توافق دارند که چنین تحولی تمام ًا
ناشیازدگرگونیدرفناوریوسرمایهگذاریدرسرمایههای

اعزام با واسطه گری وزارت کار
موضوع اعزام نیروی کار به خارج شیوه ای مرسوم در تمام
جهان بوده و در برنامه ششم توسعه هم بحث اعزام نیروی
کار به خارج مطرح شده است .طرح اعزام نیروی کار به خارج
کشور هم مدتی است توسط وزارت کار در حال پیگیری
است .آن گونه که دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای این
وزارتخانه گفته کشورهای ترکیه ،آلمان ،استرالیا ،دانمارک،
ایرلند و  ...فعال به عنوان کشورهای مقصد انتخاب شده
و اولویت اعزام با کارشناسان رشتههای فنی و گرو ههای
پزشکی است .اما باید بدانید که در بحث اعزام نیروی کار
به خارج ،وزارت کار نقش تسهیل گر را بازی میکند و امور
اعزام به خارج توسط دفاتر کاریابی خارجی انجام میشود.
برای ثبت نام در این کاریابی های بین المللی و اطالع از رشته
های آن و مدارک و شرایط مورد نیاز کافی است به آدرس
 https://forec.mcls.gov.irمراجعه کنید.

شرایطکلیدریافتویزایکار
شرایطیکهبرایدریافتویزایکاری الزماست:
*تاییدیهسالمتجسمیوروحی
*تاییدیهعدمسوءپیشینه ۱۰سالاخیر
*دریافتپیشنهادشغلیازیکشرکتمعتبردرکشورمقصد
* داشتن شرایط سنی (به طور مثال در رشته های پزشکی و
پیراپزشکیحداکثرسن 50سال،دررشتههایمهندسی45
سالورشتههایخدماتی 35سالدرنظرگرفتهمیشود).
*مدرکتحصیلیمرتبطباکار
*درصورتیکهپیشنهادکارازشرکتخارجینداریدمیتوانید
باگرفتنویزایجستوجویکارفرصتششماههایبرایخود
بگیریدتادراینمدتبهآنکشورواردشویدوبهجستوجویکار
مناسببپردازید.
ممکناستکشورهایمختلفشرایطخاصدیگریهمداشته
باشندکهبهتراستقبلازهرکاریدربارهآنتحقیقکنید.

برخیازبهترینکشورهابرایمهاجرتکاری



موضوع سرمایهگذاری چینیها در بنادر جنوب کشورمان
از جمله موضوعاتی است که مدتی است در فضای مجازی
هر از گاهی مطرح میشود .بهتازگی هم فیلمهایی در
فضای مجازی منتشر شده که ادعا میشود مرواریدهای
استحصالی توسط چینیها از چابهار به خارج کشور برده
میشوند .البته از این تصاویر نمیتوان به طور دقیق
مطمئن شد که مربوط به کجا هستند اما اذهان عمومی
منتظرند که دربــاره این قبیل فیلمها و خبرها که در
فضای مجازی دست به دست میشود توسط مسئوالن
پاسخ مناسبی داده شود .بدین ترتیب مشخص شود
که آیا سرمایه ارزشمند جنوب کشور آن طور که ادعا
شده توسط چینیها بهره برداری میشود یا خیر .کاربری
نوشت« :نمیشه تایید کرد که این فیلمها واقعی باشن
اما بهتره در موردشون توسط مسئوالن شفافسازی الزم
انجام بگیره».

برایکارکردندرکشورهایمختلفچهشرایطیبایدداشت وچهکشورهاییبازارکاربهتریدارد

حقیقی آغاز تحوالت
فیزیکی و انسانی است .اما سرمنشأ
ِ
فناورانه و همه دستاوردهای همراه آن کماکان در پرده ابهام
است .از دیدگاه من ،ایجاد محیط نهادی موجود در مناطقی
که ما اصطالح ًا آن را «غرب » مینامیم –بخشهایی از اروپای
غربی ،ایاالت متحده و کانادا -این امکان را برای شهروندان
این نواحی به وجود آورد که بیدردسر روی فناوریهای
جدید سرمایهگذاری کنند .این محیط نهادی همچنین به
آنها فرصت داد تا بالفاصله و بدون مانعتراشی یا مزاحمت،
این فناوریها و سرمایهگذاریهای جدید را عملیاتی کنند.
این نهادها ،امنیت بازارهای مالی و بازار کار را نیز فراهم
کردند تا از این رهگذر ،امکان تأمین سرمایه الزم میسر
شود ،به طوری که در پی این نوآوریها و سرمایهگذاریها
و انطباق با فرایندهای تولید ،بهرهوری نیز ارتقا یافت .یکی
از مصداقهای این فرایند انگلستان است ،انقالب صنعتی
ابتدادرصنعتنساجیاینکشورایجادشدوسپسبهصنایع
دیگرازجملهفلزات،حملونقلوسایرزمینههایتولیدوبعد
خدمات سرایت کرد .این همان روندی است که در حقیقت
کمی بعدتر در ایاالت متحده آغاز شد ،اما در نیمه دوم قرن

نوزدهم با سرعت بیشتری ادامــه یافت( .رو یهمرفته
اقتصاد نهادی به عنوان تکمیل کننده و برطر فکننده
برخی ضعف های مکاتب گذشته مطرح شده است).
وی در پاسخ به این ســوال که عوامل مختلفی که سبب
می شود یک کشور در مقایسه با کشوری دیگر نهادهای
سیاسی قو یتری داشته باشد چیست؟ می افزاید :فکر
میکنم این سوال مهم است و متأسفانه ،پرسشی است
که همچنان صرف ًا درکی اجمالی از آن داریم .این موضوع
ابعاد مختلفی دارد .او ًال آشکارا تاریخی اســت .نهادها
تمایل دارند که تداوم داشته باشند .لذا چنان چه به طور
مثال ،پیشینه تاریخیتان بهگونهای باشد که ۲۰۰۰
سال تحت سلطه نهادهایی باشید که ما به آنها «نهادهای
استثمارگر» ۲میگوییم ،یعنی جایی که قدرت سیاسی در
دست گروه کوچکی از مردم است .
ایــجــاد نهادهای بــاز و پــذیــرا ،یــک فرایند اســت  ،چنین
سازوکاری یک شبه به فضایی باز و پذیرا منجر نمیشود
که در آن قدرت سیاسی تقسیم شده باشد و هنجارها و
نهادهای دموکراتیک توسعه یابد .جنبه دیگری که جیمز

معیارهای مختلفی وجود دارند که با کمک آن ها میتوانید شرایط یک کشور را برای مهاجرت کاری بسنجید؛ معیارهای
عمومی مانند مزایا ،امکان و دامن ه پیشرفت شغلی ،توازن زندگی و کار و همچنین برخی معیارهای شخصی مانند نزدیکی
فرهنگی با کشور مبدأ .در کنار این ها اگر هدفتان مهاجرت از طریق کار است نباید از عواملی مانند زبان ،سهولت دریافت
ویزای کار و شرایط دریافت اقامت از طریق کار غافل شوید.
مالزی
امکان کار در مالزی بدون مجوز کار غیر ممکن است و اگر
یک خارجی بدون آن مشغول به کار شود باید حدود پنج
سال به زندان برود .ساعت کار درمالزی  8ساعت در روز
استو 6روزدرهفتهبایدکارکرد.درطولسالمعمو ًال12
تعطیلیرسمیوجودداردوساعتکاراز 9صبحشروعمی
شود.ویزایکارمالزیدرصورتیصادرمیشودکهشخص
متقاضیحداقل5000رینگیت(حدود15میلیونتومان)
حقوقداشتهباشد.درمجموعاغلبنیروهایکارخارجی
که به مالزی مهاجرت می کنند بیش از  10000رینگیت
(حدود  30میلیون تومان) در ماه می توانند درآمد داشته

کانادا
ویزایخوداشتغالیازرایجترینانواعویزایکاریکاناداست
در روش نخست داشتن پیشنهاد (دعوتنامه) شغلی اهمیت
بسیاری دارد و بدون آنمعموالشانس چندانی برای دریافت
روادید وجود ندارد .در پرطرفدارترین روش دریافت اقامت
کانادایعنیطرحجذبنیرویمتخصصیا،SkilledWorker
عالوه بر نیازمندیهای الزم ،متقاضی باید دارای یک سال
سابق ه کار تماموقت در یکی از مشاغل موجود در طبقهبندی
ملیمشاغلکاناداباشد.کشورکانادادرمشاغلزیرنیازمند
نیرویکاربیشتریاست:نمایندهفروشوبازاریاب،حسابدار
و امور مالی ،مهندس ،ITمهندس نرم افــزار ،کارگر ساده،
راننده لیفتراک ،صافکار و  ...متوسط درآمد در کانادا حدود

سوئیس
بــه خــاطــر داشــتــه بــاشــیــد کــه حــقــوق افــــرد در ایــن
کشور باالترین نرخ را در جهان به خود اختصاص داده
است ،باید بدانید که شما حداقل چهار هفته در یک سال
در تعطیالت به سر خواهید برد ،مزایای امنیت اجتماعی
بسیار عالی وجود دارد .عالوه بر تمامی موارد ذکر شده
شما از محل کار خود و سطح باالی کیفیت زندگی لذت
خواهید برد .با این حال ،بازار کار در سوئیس کوچک
است و رقابت برای یافتن شغل بسیار باالست .رشتههای
مهندسی برق در کشور سوئیس در زمینه طراحی و همین
طور مداربندی میتوانند درآمدزایی خوبی داشته باشند
اما به طور کلی میانگین درآمــد هر کارگر در سوئیس

رابینسون و من بسیار مورد تأکید قرار میدهیم ،مشارکت
جامعه مدنی است ،که البته در تضاد با دیدگاه عوامانهای
است که در ایاالت متحده وجود دارد .دیدگاهی که مطابق
آن تنظیم یک قانون اساسی خوب به ایجاد نهادهای خوب
میانجامد و ارکان نظارت و موازنه قدرت در آن مورد توجه
است ،اموری که تمام بنیانگذاران آمریکا نظیر مدیسون،
همیلتون و واشینگتن در صدد بنای آن بودند.
بااینحال من فکر میکنم در این خصوص بسیار اغراق
شده است .میتوانید مثنوی هفتاد منی از قوانین بنویسید،
کمااین که بسیاری از کشورها نیز بارها اقدام به تدوین
قانون اساسی کردهاند .اما نتیجه این سیاههنویسیها هیچ
بوده است .وجه تمایز بیشتر جوامعی که دارای مؤسسات
سیاسی باز و پذیرا هستند ،این است که آنها واقع ًا مردم
را در جریان امور سیاسی قرار میدهند .به همین سبب،
ما نه طبقه خــواص نیاز داریــم ،نه نخبگان اقتصادی ،نه
نخبگان نظامی و نه نخبگان سیاسی؛ ما به جامعه نیاز
داریم .به تود ههای مردمی که از طریق مجاری مختلفی
چــون رسانهها ،سازما نهای مدنی ،احــزاب سیاسی،
اعتراضات و راههای دیگر برای ابراز نارضایتی خود بسیج
و در تصمیمگیریهای سیاسی دخیل شوند.
*اگــر ام ــروز نگاهی بــه نــرخ بیکاری در ای ــاالت متحده
بیندازید ،به ایــن بــاور میرسید که بــازار کــار عملکرد
فوقالعادهای دارد .اما اگر نرخ عدم اشتغال ۳را در نظر

قیمت ها در مالزی
کاال

قیمترینگیتمالزی

100

حمل و نقل ماهانه
آب،برق،اینترنتماهانه

182

اجارهخانه(مرکزشهر)

1500

شیر یک لیتر

6.8

موز یک کیلو  

گوشت یک کیلو
برنج یک کیلو

قیمت به تومان

300000

546000

4500000

      5.5

16500

    27.3

81900

     4

20400       
12000     

باشند.البته 26درصدازایندرآمدرابایدبهعنوانمالیات
بهدولتمالزیپرداختکنند.
قیمت ها در کانادا
کاال

حمل و نقل ماهانه
آب،برق،اینترنتماهانه

اجارهخانه(مرکزشهر)     
انواع میوه یک کیلو

شیر یک لیتر         

گوشت یک کیلو
برنج یک کیلو

قیمت دالر کانادا

قیمت به تومان

   150    

1425000    

120      

           1140000    

  1500    

14250000

  2.35   

22300    

   2.5   

14.75        
4.7

23750     

140000   
38500

 28.76دالر در هر ساعت است .ساعت کار رسمی در کشور
کانادا هم روزانه  ۸ساعت است که طی یک هفته شامل ۴۰
ساعتکارمیشود.
قیمت ها در سوئیس
کاال

حمل و نقل ماهانه
آب،برق،اینترنتماهانه

اجارهخانه(مرکزشهر)     
انواع میوه یک کیلو

  قیمتفرانکسوئیس

قیمت به تومان

200

2600000      

210

1550
     3

شیر یک لیتر         

   1.76

برنج یک کیلو

    2.63

گوشت یک کیلو

        46

           2730000      

20150000
39000   
22800   

598000
34000

 120هزار فرانک است که درآمد قابل توجهی است .در
سوئیس معموال از روز دوشنبه تا جمعه در دو نوبت باید کار
کرد که از ساعت  8تا  12و  14تا  17است.

بگیرید ،که منظور از آن جمعیت در سن کاری است که
دست از جست وجوی شغل نیز کشیده است ،اوضاع آن
چنان هم بر وفق مراد نیست .اگر به رشد دستمزدها نگاه
کنید ،اوضــاع وخیمتر هم میشود .بنابراین باید کدام
شاخصها را در نظر گرفت؟ همان طــور که [بنجامین
دیزرائیلی] میگوید« :سه نوع دروغ وجود دارد :دروغ،
دروغ لعنتی و آمار» .شما میتوانید به هر طریقی که دلتان
میخواهد از آمار استفاده کنید .اقتصاد در این زمینه با
معضالت بزرگ تری مواجه است تا علوم دیگری همچون
فیزیک.شاید هیچکدام از ما روزنامهنگاری را سراغ نداشته
باشیم که بــدون دانــش فیزیک ،دربــاره نیروی گرانش،
سیا هچالهها و ماهیت و چیستی هستی اظهار نظر کند.
اما در اقتصاد اینگونه نیست .همه میتوانند داد ههــا را
ببینند و دربــاره آن اظهار نظر کنند و مفهوم دیگری که
مطرح کردید ،یعنی ماهیت سیاسی گفتارهای اقتصادی
هم مهم است .کارشناسانی در این زمینه وجود دارند که هر
سو که باد بوزد ،به همان سو میروند .این مسائل وضعیت
را پیچیدهتر میکند و هیچ راهحل جامعی برای آن وجود
ندارد .بااینحساب ،به گمانم باید تالش بیشتری کنیم تا
حساب شارالتانها را از متخصصان جدا کنیم .متخصصان
هم باید تا جایی که میتوانند با یک صدای مشترک و شفاف
بر سر موضوعات مورد توافق گفت وگو کنند .این روند به
  منبع :ترجمان
طور قطع در حال انجام است.

