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صادرات دزد دریچه ها و در رویای جوج زدن!


زوایای دیده نشده
محدودیت ها
باگذشت 3شبازاجرایطرحمحدودیتهای
کروناییبرخیازمشکالتاینطرحنمایانشد

گلوگاه هناده های دایم

746 K views

در رویای جوج زدن!
تصاویر مقایسهای از کتاب ریاضی سوم دبستان چاپ  ۹۸و
گرانی افسار گسیخته مرغ باعث شده در روزهایی که به دلیل
شیوع گسترده کرونا محدودیت هایی اعمال شده ،شاهد صف
های طوالنی بدون رعایت پروتکل ها در شهرهای مختلف برای
خرید مرغ با قیمت دولتی باشیم .با این حال در کنار گالیه هایی
که از گرانی مرغ وجوددارد ،بعضیها به رسم همیشه با ماجرا
شوخی کرده اند که تعدادی از آن ها را در ادامه می خوانید.
اگه روباه استخدام کنیم بره بگرده برامون مرغ پیدا کنه،
شیتیل روباه رو هم جداگانه بپردازیم تهش مرغ ها برامون
کیلویی ۲۸می افته چرا توی بازار شده نزدیک 40تومن!
مرغ رو دارن می رسونن به یارانه مون که دیگه بدونیم با
یارانه می تونیم ماهی یک کیلو مرغ بخریم!
مرغ از قفس پرید...یکی بگیرتش!



این دولت یک کاری کرده ماشین پرایدمون بشه 100
میلیون و غذای ساده مون هم بشه بیش از 100هزار تومن!
مرغ کیلویی  ۳۵هزار تومن رو باید بندازیم تو دیگ و مثل
انسانهای اولیه دورش بچرخیم و هورا بکشیم.
این قدر گیاهخوارا رو مسخره کردید که از این به بعد
م نمی تونیم.
بخوایم گوشتخوارم باشی 
مرغ حتی اگر دستاورد و قابلیتهای عقاب رو هم داشت،
بازم کیلویی 35هزار تومن نمی ارزید.
مــرغ کیلویی  ۳۵تومن رو دیگه نباید خـــورد ،باید
تاکسیدرمیش کرد و زد به دیوار و هر از چند گاهی از بغلش
رد شیم ،بوسش کنیم.
دیگه این قدر مرغ گرون شده که جوجه خوردن و جوج زدن
،رویایی دست نیافتنی شده!



567 K views

721 K views

قهرماندستفروش
فیلم دست فروشی محسن مدهنی ،قهرمان کشتی
نوجوانان جهان در اندیمشک خیلی زود در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد و واکنش های زیادی را به
همراه داشت .او در این ویدئو از مسئوالن شهرداری
می خواهد به او اجازه دهند تا با دست فروشی در گوشه
خیابان کسب درآمد کند .با این حال فدراسیون کشتی از
پیگیری این موضوع خبر داد .محسن مدهنی پیش از این
قهرمان کشتی فرنگی نوجوانان جهان در سال 2017شده
بود .کاربران زیادی از این که یک قهرمان آتیه دار کشتی
به دلیل بی تفاوتی مسئوالن ورزش مجبور به رها کردن
کشتی و دست فروشی در اندیمشک شده گالیه داشتند.
کاربری نوشت« :کجان اونایی که موقع قهرمانی این
جوون باهاش عکس یادگاری می گرفتن ».کاربر دیگری
نوشت« :همین دو روز دیگه به خاطر این سوء مدیریت
مدیران بذاره بره از کشور ،یقه چه کسی رو باید بگیریم!»

صادرات دزد دریچه ها!
ویدئویی از سرقت دریچه های فاضالب در یکی از کشورها
که به نظر می رسد شرق آسیاست در فضای مجازی بازنشر
شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت .البته در
این ویدئو ،سارق دریچه ها خودش داخل همون چاله ای
که دریچه اش را دزدیده سقوط می کند! با این حال کاربران
به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :من
ن این دریچهها رو می دزدن نگو
فکر میکردم فقط تو ایرا 
صادرات دزد دریچه ها داشتیم ».کاربر دیگری نوشت:
«دلم خنک شد که خودش توی چاهی که کنده بود افتاد و
امیدوارم بقیه سارق ها هم قبل از این که خودشون توی
این چاله ها بیفتن توبه کنن».





853 K views

حملههکرهابهصفحهتراکتور

356 K views

بیمارانکرونابا 100میلیوندرنوبتبستری
صحبتهایرئیسبخشعفونیبیمارستانامامخمینی
کهگفته« :بیمارستانهای دولتیواقعا جا ندارند و بیماران
کرونا حتی با داشتن ۱۰۰میلیون تومان پول برای بستری
در بیمارستان خصوصی هم جا پیدا نمیکنند ».در میان
کاربران فضای مجازی پر بازدید شد .دکتر حمید عمادی
از تعداد باالی مراجعه کنندگان در روزهای اخیر گفته و
از مردم خواسته تا با رعایت پروتکل ها به کم شدن این
میزان از مراجعه کنندگان کمک کنند .کاربری نوشت:
«طبقگفتهمسئوالن،هربیمارکروناییبرایدولتمیلیون
ها تومن هزینه داره ،اگه همین پول رو می داد به مردم که
توی خونه ها بمونن این قدر کرونایی نداشتیم ».کاربر
دیگری نوشت« :واقعا وحشتناکه بری بیمارستان و به
دلیل پر بودن تخت ها با حال بد برگردی خونه!»

(ره)

پشتپردهمرغ 35هزارتومانیوافزایشقیمتبرخیموادغذاییوابستهبهداموطیورچیست؟

انتشار تصویر صفحه اینستاگرام باشگاه تراکتور که
تصویر پروفایل آن پرچم ترکیه بود ،بازتاب زیادی در
فضای مجازی داشت .اما خیلی زود مشخص شد که پیج
این باشگاه هک شده و در کنار تغییر عکس پروفایل در
بخش بیوی صفحه هم عبارت هایی به ترکی دیده می شود.
گفته می شود ،صفحه رسمی این باشگاه که به تازگی تیک
آبی هم گرفته توسط یک نوجوان ترکیه ای هک شده و بعد
از هک هم اقدام به تغییر تصویر پروفایل و بیوی صفحه
کرده است .این نوجوان بعد از هک اقدام به گذاشتن
یک الیو با آهنگ ترکی استانبولی کرد .صفحه این باشگاه
 487هزار هــوادار دارد و این اقدام با واکنش هایی
همراه بود .کاربری نوشت« :مسئول امنیت پیج کیه که
یک بچه تونسته اون رو هک کنه و یه همچین افتضاحی به
بار آورده؟» کاربری هم نوشت« :کاش کمی دقت بیشتری
بشه ولی یادمون نره هکرها هم باهوشن».

سومینشبممنوعیتترددوسایلنقلیهبعدازساعت
 ۲۱راهمپشتسرگذاشتیموشاهدخیابانهایخلوت
بودیم.بااینحال،افرادیکهبعدازاینساعتباخودرو
در خیابان بودند از دریافت پیامک هشدار عبور و مرور
خبر می دهند .هشداری که آن ها را دعوت به رعایت
مقررات محدودیت تردد کرده است .البته با پرس و
جوی خبرنگار ما مشخص شد این پیامک برای همه
خودروهاییکهبعدازساعت 21درحالتردددرخیابان
ها بوده اند ،اعم از تاکسی های زرد ،تاکسی های آنالین
و خودروهایی که شماره های شان به فرمانداری اعالم
شده ،ارسال شده است .به غیر از این پیامک ارسالی با
گذشت چند روز از اجرای محدودیت های قرنطینه ای
جدید ،زوایای دیده نشده محدودیت ها ،نمایان شده
کهدرادامهبهتعدادیازآنهااشارهمیکنیم.
▪مصالحفروشیهادرتعطیلیکارگاهها
یکی از مشاغلی که این روزها در سطح یک قرار دارند،
مصالح فروشی ها هستند که باید در وضعیت قرمز
هم به فعالیت خود ادامه دهند ،این در حالی است که
کارگاه های ساختمانی همه باید تعطیل شوند و عمال
بازارمصالحفروشیهاتعطیلشدهاستاماخودمصالح
فروشیهانه!
▪روزنامههاوناوگانتوزیع
یکی دیگر از مشاغلی که این روزهــا به دلیل اهمیت
کاریبایددرخدمتمردمباشندروزنامههاهستنداما
روزنامه ها هم به دلیل محدودیت ها ،مشکالتی برای
شانایجادشدهاست.بهطورمثالمدیرمسئولروزنامه
هفت صبح در توئیتی از صادر نشدن مجوز برای تردد
بین شهری برای ناوگان توزیع روزنامه نوشت که همین
امر باعث می شود شهرستان های کوچک تر از داشتن
روزنامه محروم شوند و برای روزنامه ها مشکالتی را به
همراهداشتهباشد.
▪تاکسی های اینترنتی مراقب باشند
بعد از این که اعالم شد ،تاکسی های آنالین می توانند
بعدازساعت 21همبدونجریمهشدنبهفعالیتادامه
دهندایناحتمالوجودداشتکهباافزایشثبتنامدر
تاکسیهایاینترنتیمواجهشویماماباتوجهبهصحبت
های عضو هیئتمدیره کسبوکارهای اینترنتی در
گفتوگوی خبری  ،ثبتنام در تاکسی
هــای آنالین به معنی مجوز تردد
برای همه نیست یعنی رانندههای
تاکسی با ثبتنام در تاکسیهای
اینترنتی نمیتوانند مجوز تردد
دریــافــت کنند ،بلکه باید حتما
مسافری را جابهجا کنند و
در آن ساعت
فـــــــعـــــــال
باشند.

حسینبردبار-جهشقیمتموادغذاییبهویژهموادغذاییوابستهبهوارداتنهادههایداموطیورکهآخریننتیجهآنمرغ 35هزار
تومانیاست،بحثهارابهسمتریشهاینافزایشقیمتکهافزایشقیمتونحوهتوزیعنهادههاوخوراکداماستکشاند.نقطهآغاز
ِ
قیمتنهادههایدامیتازهآغازشدهبود.
جهشقیمتمرغرامیتوانزمستانسالگذشتهدانست؛زمانیکهزمزمههادربارهافزایش
 ۱۵دیماه۹۸بودکهتولیدکنندگانازافزایشیشدنقیمتنهادههایدامیخبردادندوگفتند ،قیمتمرغتحتتأثیرافزایشقیمت
نهاده ،افزایش یافته است .در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲هزار و ۵۰۰تا ۱۳هزار و ۵۰۰تومان بود.

هشدارسازمانبازرسیبهرسوبنهادههادرگمرک
رئیسسازمانبازرسیکلکشورنیزروزگذشتهبااشارهبهافزایش
قیمتمرغاز ۲۳به ۳۵هزارتوماندرروزهایاخیر،اعالمکرد«:از
ابتدایسالچندینگزارشهشدارآمیزبهبخشهایمربوطارائه
کارشناسیکنترلوکاهشقیمتمرغنیزپیشنهاد
وراهکارهای
ِ
شده است ».حجت االسالم درویشیان افزود« :یکی از علل این
افزایش قیمت کمبود نهادهها بود که مقدار قابل توجهی از آن در
گمرکرسوبکردهبودکههفتهگذشتهباپیگیریهاترخیصشد.
عدمافزایشقیمتجوجهیکروزهباوجودافزایشقیمتمرغنیز
عم ً
ال تولید این محصول را به شدت کاهش داده که همین مسئله
موجبافزایشقیمتشدهاست».

گزارشکمیسیوناصل ۹۰چهمیگوید؟
به تازگی کمیسیون اصل 90مجلس نیز در گزارشی درخصوص
مشکالت تامین ارز و توزیع نهادهها که در جلسه علنی مجلس
شورای اسالمی قرائت شد به اعمال نظر سلیقهای و رانت موجود
در روند تخصیص و توزیع نهادههای دامی که موجب هدررفت
ارز دولتی و ایجاد بازار سیاه شده است ،اشاره داشت .برخی از
مهمترینمفاداینگزارشکهسههفتهپیشدرمجلسقرائتشد
بهشرحزیراست:
حدود  ۹۰درصد نهادههای دامی مورد نیاز کشور از طریق
وارداتتامینمیشود.
نیازساالنهکشورحدود ۹میلیونتنذرت،چهارمیلیونو۲۰۰
هزارتنسویاو ۵/۵میلیونتنجواست.
حدود ۷۰درصدقیمتتمامشد همحصوالتپروتئینیازجمله
گوشت قرمز ،مرغ ،شیر ،تخم مرغ و  ...متکی بر قیمت نهادههای
دامیازجملهکنجالهسویا،ذرتوجواست.
همچنیندراینگزارشآمده:بهنظرمیرسداعمالنظرسلیقهای
و استفاده از رانت به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و
توزیعنهادههایوارداتیشدهوهمینموضوعسرمنشأشکلگیری
بازارسیاهوموجبهدررفتارزدولتیتخصیصیافتهدراینحوزه
شدهاست.
بر اساس این گــزارش ،میزان کل ارز تخصیصی از سوی بانک
مرکزی به این کاالها در چهار ماه اول سال ۱۳۹۹نسبت به مدت
مشابه در سال ،۱۳۹۸حدود 50درصد کمتر از سال قبل است.
ایندرحالیاستکهبهگزارشفارس،تولیدکنندگانمیگویند،
نهاده کافی به آن ها نمی رسد و تنها  30درصد نیاز خود را با نرخ
مصوبدولتیتهیهمیکنندوبقیهرامجبورندازبازارهایسیاهبه
قیمت  5برابر خریداری کنند .به این ترتیب این سوال قابل طرح
استکهفاصله 50درصدیارزتخصیصیتا 30درصدیدریافت
نهاده توسط تولیدکنندگان چرا به وجود آمده و این  20درصد به
دستچهکسانیرسیدهاست.

پای درد دل یک دامدار
حسنخدابخشی،دامدارتولیدکنندهگوسالهگوشتی
و شیری و گوسفند زنده در گفت وگو با گزارشگر ما
با بیان این که امسال تولید دام زنده نسبت به سال
گذشتهدیگرصرفهندارد،میافزاید«:علتاینمسئله
آن است که سال گذشته  ،سبوس کیلویی 1500تومان

بود و امسال 3800تومان شده،در حالی که قیمت گوساله ،سال
گذشته 35هزار تومان بود که امسال نیز چند روزی گران شد ولی
از دو روز پیش مجدد ارزان شد و کیلویی  36هزار تومان توسط
دامدارانعمدهعرضهمیشود».
به گفته این دامدار ،قیمت گوسفند زنده نیز پارسال کیلویی 42
هزارتومانبودکهامسالبرایعمدهفروشی 45هزارتومانوبرای
تکفروشیبین 50تا 55هزارتوماناست؛درحالیکهقیمتجو
کیلویی 4400تومانشده،ایندرحالیاستکهپاییزسالگذشته
قیمتایننهادهکیلویی 1700تا 1800تومانبود.

آقایان خاص واردکننده نهاده
بهگزارشفارس،دردهههایگذشتهبرخیافرادیاخانوادههادر
حوزهوارداتنهادهخوراکداموطیوربهاندازهایبزرگشدهاند
کهبرایخودشانتبدیلبهدولتیشدهاند.دویاسهفردیاخانواده
اصلی به بزرگترین بازیگران واردات نهاده در کشور تبدیل
شدهاند.اینافرادشرکتهاییدارندکهوقتیمحمولهنهادهوارد
کشورمیشودمستقیمبهانباراینشرکتهامنتقلمیشودوبه
چندینبرابرقیمتبهفروشمیرسد.آنهاعموماگمرکرادور
می زنند و به جای این که محمولههای وارداتی را برای عرضه در
بازاربهانبارهایمشخصشدهمنتقلکنندبهانبارهایشخصی
منتقلمیکنند.

پاسخ وزارت جهاد کشاورزی
تاکنون تماس گزارشگر ما با معاون امور تولیدات دامی وزارت
جهادکشاورزیمنجربهپاسخنشدهاست،تنهامدیرروابطعمومی
این معاونت که در بستر بیماری است در پاسخ به پرسش خراسان
درخصوص نحوه نظارت بر توزیع نهاده های دامی با تایید این که
ارز 4200تومانیبهایننهادههاهمچنانتعلقمیگیرد،بهگفتن
ایننکتهبسندهکردکهنظارتبرتوزیعایننهادههاطییکفرایند
پیچیده در حال انجام است هرچند روز گذشته ،مرتضی رضایی
معاونامورداموزارتجهادکشاورزیوسرپرستشرکتپشتیبانی
اموردامکشورگفتهبود،تنها 35درصدکنجالهموردنیازمرغداران
به نرخ دولتی داده میشود .با این حال پیگیری خراسان برای
پاسخگوییمسئوالنذیربطدروزارتجهادکشاورزیادامهدارد.

امیدواریبهبهبودشرایط
در هر حال با وجود چالش ارزی نهاده های دامی که منجر به دپو
شدناینکاالهادرگمرکشدهبود،آمارهاحاکیازسرعتگرفتن
روند ترخیص این کاالها از گمرک است .هفته گذشته عباس
قبادی ،معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعالم کرد :در مجموع ۸.۳میلیون تن کاال شامل ۳.۷میلیون تن
کاالیاساسی(ذرت،جو،کنجاله،روغنخام) ۴،میلیونتنمواد
اولیه و بقیه به صورت کاالهای کانتینری در گمرک موجود بود که
تاکنون ۱.۳میلیون تن از این کاال هاترخیص شده و اقدامات الزم
برایترخیصدیگرمقادیردردستانجاماست.اطالعاتخراسان
از برخی واحدهای مرغداری نیز حاکی از افزایش توزیع نهاده ها
و کاهش قیمت این محصوالت است که می تواند طی هفته های
آینده ،به تدریج قیمت نهاده هایداموطیورودر نتیجه قیمت مرغ
رانسبتبهقیمتفعلیکاهشدهد.

