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پزشکانیبهدنبالفالوئرودرسمقاومتاززرافه!




خداحافظی
اب مــــــــــوز؟

شاه بزرگ ترین
اختالسگر اتریخ
فایننشیالتایمزفهرستیازدیکتاتورهایدزدمنتشر

کردهبودکه نامپهلویبا 35میلیارددالرسرقتاموال
مردمدرصدراینفهرستقرارداشت
3.9 M views

نصفحقوقکارگربرایاجارهخانه!

3.1 M views

پارتیبازیدرکاخسفید

در حالی که این روزها قرار است درباره مزد کارگران
در سال آینده تصمیم گیری شود ،دبیرکل کانون عالی
انجمن های صنفی کارگران درباره میزان حقوق نسبت به
اجاره مسکن صحبت هایی کرد که بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشت .او گفته است« :کارگران برای اجاره مسکن
باید نیمی از حقوق و دریافتی خود را بپردازند ».کاربران
زیادی به این صحبت واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«چرا حقوق کارگرها رو هم مثل قیمت کاالها که سه ماه به
سه ماه بر اساس نرخ تورم باال می برن شناور نمی کنید؟»
کاربر دیگری نوشت« :حداقل یه حقوقی به کارگرها بدید
که بشه باهاش یه خانواده  4نفره رو اداره کرد ».کاربری
هم نوشت« :اگه حداقل به اندازه تورم کاالهای خوراکی
و مسکن ،حقوق کارگرها رو باال ببرن بازهم کارگر متضرره
چون سال بعد احتماال بازهم شاهد تورم هستیم».

امضای اولین قرارداد مدلینگ دختر کامال هریس معاون
اول رئیس جمهور آمریکا درست یک هفته بعد از ورود به
کاخ سفید ،واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی
در پی داشت .نیویورک تایمز نوشت« :اال امهاف» که
فرزند 21ساله همسر اول شوهر کامال هریس است ،بعد
از راه یافتن به کاخ سفید بدون داشتن تجربه ای در زمینه
مدلینگ اولین قرارداد مدلینگ خود را امضا کرده است.
کاربران زیادی این اتفاق را یک پارتی بازی و سوء استفاده
از قدرت دانسته اند .کاربری نوشت« :به نظرم این پارتی
بازی نیست بلکه امتیازهاییه که رسیدن به قدرت و در
دید بودن برای اونا فراهم می کنه ».کاربر دیگری نوشت:
«آقازاده بودن (البته این جا خانم زادهاست) این جوریه
که مهم نیست شایستگی داشته باشی یا نه! مهم اینه بابا
و مامانت چه مقام و نفوذی دارن».





2.8 M views

درس مقاومت از زرافه
ویدئویی از مقاومت باورنکردنی یک زرافه در مصاف با
پنج شیر که حدود 5ساعت به طول انجامید در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد .در این ویدئو می بینیم در
حالی که پنج شیر قصد زمین زدن زرافه را دارند تا بتوانند
دخل او را بیاورند ،این زرافه  5ساعت مقاومت می کند و
برپا می ایستد تا باالخره گله شیر خسته می شوند و زرافه
را رها می کنند و می روند .کاربران زیادی از این مقاومت
زرافه شگفت زده شده بودند .کاربری نوشت« :من که
یاد 5+1افتادم که فکر می کردن می تونن مقاومت کشور
ما رو بشکونن ولی دست آخر خودشون خسته شدن».
کاربر دیگری نوشت« :رمز موفقیت در برابر زورگوها و
شکارچی ها مقاومت و زمین نخوردنه و اال با کوچک ترین
ضعفی تو رو تکه تکه می کنن ».کاربری هم نوشت« :کاش
ما آدما از این زرافه درس بگیریم».

گیالسگلخانهایکیلویییکمیلیون!
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده
گیالس گلخانه ای در میادین میوه فروشی کیلویی 870
هزار تومان و در مغازه های باالی شهر کیلویی یک میلیون
تومان به فروش می رسد .این ویدئو خیلی زود در شبکه
های اجتماعی دست به دست شد و واکنش های زیادی را
به همراه داشت .کاربری نوشت« :واقعا آدمی پیدا می شه
که یک میلیون تومان پول به یک کیلو گیالس بده که توی
فصلخودشحدود 35هزارتومنه».کاربردیگرینوشت:
«یه عده برای این که نشون بدن با بقیه مردم فرق دارن
حاضرن بخرن ولی کاش این پول برسه به خود کشاورز نه
دالل ها ».کاربری هم نوشت« :فکر کنم این ویدئو ساخته
یک کاربر فضای مجازیه چون هر جور فکر می کنم با عقل
جور در نمیاد ».کاربری هم نوشت« :این جوری باشه همه
میرن توی تولید میوه های گلخونه ای».





2.1 M views
2.4 M views

کارتعروسیجنجالی
خاطره مهمان برنامه سالم صبح بخیر در شبکه  3بازتاب
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت .مهمان این قسمت
برنامه که فروشنده کارت های عروسی بود ،خاطره ای از
رو شدن دست داماد موقع سفارش کارت تعریف کرد.
ماجرا از این قرار بوده که یک عروس و داماد برای انتخاب
کارت به همراه خانواده شان به این کارت فروشی مراجعه
می کنند ولی دست بر قضا عروس خانم نام داماد را روی
یکی از کارت های پشت ویترین می بیند و از آن جایی که
اسم و فامیل داماد خاص بوده ،راه فراری ندارد و داماد که
نگفته بوده قبال ازدواج کرده ،دستش رو می شود .کاربری
نوشت« :مگه از این داماد بدشانس تر هم داریم!» کاربر
دیگرینوشت«:همیشهگفتنزندگیروباصداقتشروع
کنید تا به مشکل نخورید».

پزشکانیبهدنبالجذبفالوئر!
گزارشی منتشر شده که نشان می دهد این روزها حتی
پزشکان هم به دنبال فالوئر هستند .در این گزارش
آمده به تازگی مشاهده شده اطالعات پزشکی فالن بیمار
که چهره معروفی است ،به جای این که از سوی خانواده
بیمار یا روابط عمومی مرتبط رسانهای شود ،توسط پزشک
مربوط آن هم در صفحه اینستاگرام وی رسانهای میشود.
قطعا چنین رفتاری خارج از شأن پزشکی و صرفا برای جذب
مخاطب است .این روند تا جایی تکرار شده و شدت گرفته
که با واکنش مسئوالن وزارت بهداشت مواجه شده است.
برخی کاربران به ماجرای بیماری استاد شجریان و مهرداد
میناوند اشاره کردند .این اتفاق آن قدر به رویه تبدیل
شده که رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت در توییتر
به پزشکان مواد قانونی رعایت حریم خصوصی بیماران را
یادآوری کرد .کاربری نوشت« :توی دوران کرونایی پزشک
ها هم به دنبال مریض از طریق فضای مجازی هستن».

و چه زمانی ارزان می شود؟

ناصری -اینروزهادوبارهافزایشقیمتموزآنهمتا 60هزارتومانحسابیخبرسازشدهوواکنشهایزیادیرابههمراهداشته
است.بانگاهیبهواکنشهامیبینیمکهبرخیسبقت قیمتموزازیارانهافرادرادستمایهشوخیهایشانکردهاندوبرخیهم
بااشارهبهتولیدموزدرجنوبکشوراز اهمیتندادنبهتولیداتداخلیوکمکنکردنبهتقویتآننوشتهاند.بااینحالامروز
قصدداریمازقیمتجهانیموز،دالیلگرانیآنومیزانتولیدشدرداخلبرایتانبنویسیم.

قیمت جهانی و میزان واردات موز

خبرگزاریفایننشیالتایمزانگلیسدرسال  2009دریک
فهرست ۱۰نفره،اسامیدیکتاتورهایفراریازکشورشان
را که بیشترین مقدار دزدی و اختالس را انجام داده اند
منتشر کرده بود که نام شاه ایران در صدر این فهرست قرار
داشت و به تازگی در فضای مجازی بازنشر و پر بازدید شده
است .این خبرگزاری با استفاده از آمارهای منتشر شده
بانکجهانیاینفهرستراتهیهکردهاست.بههمینبهانه
امروز کمی به پرونده قطور دزدی ها و خسارات شاه و دیگر
دیکتاتورهایتاریخکهدراینگزارشآمدهپرداختهایم.
▪ 35میلیارد دالر سرقت توسط شاه خائن

بــراســاس نتایج ایــن گـــزارش کــه بــا بــررســی دارای ـیهــای
دیکتاتورهایمخلوعسراسرجهانبهدستآمده،محمدرضا
پهلوی  ۳۵میلیارد دالر دارایی از ایران خارج کرده که ۲۰
میلیارد دالر آن از سوی دولت آمریکا مسدود شده است.
اینرقممعادلدوسالفروشنفتکشورماندرسال1356
است .به نظر میرسد این رقم متعلق به خروج مستقیم
دارایی به شکل ارز از کشور باشد و امالک و سهام خاندان
پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است .اردشیر
زاهدی ،آخرین سفیر ایران در ایاالت متحده آمریکا در دوره
شاه نیز در کتابی نوشته است« :دادستان تهران در زمان
شریف امامی ،فهرست دقیقی از افرادی که پولهایی را به
شکل ارز خارج کرده بودند ،استخراج کرد .در میان این
فهرست ،شخص اعلیحضرت تا قبل از سال  57بیش از ۳۱
میلیارد دالر از کشور خارج کرده بود ».البته خسارت های
دیگری نیز توسط خاندان پهلوی به ملت ایران وارد شده
است که میتوان به سرقت  ۳۸۴عدد چمدان پر از جواهر و
سوهمچنینخروجتعدادزیادیازانواعدیگرجواهرات
الما 
مثل طال به ارزش دهها میلیون دالر به عنوان بخش اندکی از
داراییهایربودهشدهملتایرانتوسطپهلویاشارهکرد.
▪ دیگر دیکتاتورهای دزد

گزارش خبرگزاری انگیسی نشان می دهد در کنار شاه
مخلوع ایران دیکتاتورهای دیگری هم وجود داشته اند
که دارایی ملت شان را به یغما برده اند .براساس گزارش
این خبرگزاری صدام هم میلیاردها دالر از دارایی مردم
عــراق را به سرقت بــرده بود که بخشی از آن که توسط
دولت فرانسه بلوکه شده  ۲۳میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالر
است .عالوه بر دیکتاتور عراق در این فهرست اسامی
دیکتاتورهای دیگری هم به چشم می خورد که از جمله آن
ها می توان به «سوهارتو» دیکتاتور سابق اندونزی« ،زین
العابدین بن علی» دیکتاتور تونس و دیکتاتورهای سابق
ساحل عاج ،کنگو و کنیا اشاره کرد.

قیمتموزدرکشورمانجهشبیسابقهایداشته؛بهطوریکه
مردم دیگر توان خرید این میوه را ندارند .این میوه اوایل امسال
کیلویی 13هزارتومانبودکهدراواسطسالبه 40هزارتومان
رسید که با اعتراض بسیاری از مردم همراه بود و برخالف قول
مسئوالنبرایبررسیقیمت،اینمیوهاکنوندرمیوهفروشیها
بین 45تا 65هزار تومان به فروش میرسد .این درحالی است
کهبراساسآمارهایگمرکایرانهرکیلوموزباقیمتیکمتراز
 ۷۰سنت وارد ایران میشود .حال با در نظر گرفتن نرخ دالر در
بازار که اکنون حدود  ۲۳هزار تومان است ،قیمت هر کیلو موز
وارداتینزدیکبه ۱۶هزارتومانبرایواردکنندهتماممیشود
که در نهایت با اضافه کردن هزینه حمل و سود برای وارد کننده
بایدهرکیلوحدود ۲۲تا ۲۴هزارتومانبهدستمصرفکننده
نهایی برسد .همچنین بررسی آمارها نشان میدهد ،در  ۹ماه
امسال نزدیک به ۳۰۹هزار تن موز به ارزش ۲۱۰میلیون دالر
واردکشورشدهکهاینمیزاننسبتبهمدتمشابهسالهای۹۸
و ۹۷بهلحاظوزنیتغییرینداشتهاست.

دلیلگرانیموزچیست؟
فروشندگان دلیل گرانی موز را کمبود عرضه اعالم میکنند
و میگویند جنس کم است و قیمت را باال میبرند .از طرفی
هزینه کارگر در میدان میو ه و ترهبار را هم خریدار باید بپردازد
که باعث افزایش قیمت تمام شده جنس میشود .با این حال
مصطفیدارایینژادرئیساتحادیهبارفروشاندرتشریحدالیل
رشدجهشیقیمتموزدربازاربابیاناینکهازسهماهپیشثبت
سفارشموزمتوقفشدهاستوبههیچعنوانسفارشنمیشود،
اظهارکرد«:هماکنونموزهایموجوددربازارمربوطبهسفارش
قبلبودهاست.همانزمانبهمقاماتودستاندرکارانمربوط
اعالمکردیماگرثبتسفارشانجامنشودقیمتموزبه50هزار
تومانمیرسداماگوششنوایینبود».رئیساتحادیهبارفروشان
تهراندرادامهتصریحکرد«:کاهشقیمتموزبااینشرایطاصال
امکان پذیر نیست ».دارایی نژاد همچنین به نقش دالل ها در
افزایشقیمتموزاشارهوتصریحکرد«:تعدادیازواردکنندگان
موزکهثبتسفارشبرایشانکیلوییهفتتومانتماممیشد
هر کانتینر را بدون این که موزی وارد کنند 150هزار تومان به
داللهافروختند».ویبابیاناینکهموزهایاکوادوروفیلیپین
ازمرزبازرگانوموزهندهمازبنادرجنوبیواردمیشود،اضافه
کرد«:یکماهپیشیککشتیسههزارتنیموزواردشدکهاالن
همانهمتمامشدهاست».رئیساتحادیهبارفروشانقیمتموز
راتنظیمکنندهقیمتسایراقالمدانستوگفت«:افزایشقیمت
موز ،افزایش قیمت همه میوه ها را به دنبال دارد ».دارایی نژاد
تعدادشرکتهایواردکنندهاین میوه را 20شرکتخصوصی
اعالمکردوافزود«:مابهوزارتصمتپیشنهادکردیمبرایایجاد
رقابت،اجازهوارداتاینمیوهرابههمهبدهدامابااینپیشنهاد
مخالفت شد .هم اکنون وزارت صمت مجوز واردات موز را نمی
دهداینیعنیوارداتموزممنوعاست».
البته پیش از این وزارت صمت اعالم کرده بود در صورتی اجازه
واردات سیب را می دهد که وارد کننده اقدام به صادرات سیب
کرده باشد .این شرط به نظر برخی از کارشناسان عجیب و غیر

منطقی بود چون این دو حوزه یعنی حوزه واردات و صادرات
کامالبایکدیگرمتفاوتهستندواگرقراربهخریدوفروشمجوز
از طریق صادر کننده سیب باشد ،این اتفاق باعث ایجاد رانت و
البتهباالرفتنهزینهتمامشدهموزمیشود.

میزان تولید و مصرف موز در کشور

باغ موز در چابهار

3.4 M views

قیمتهرکیلوموزوارداتیبه۶۰هزارتومانرسید،قیمتاینمیوهدربازارجهانیچقدراست

شاید بسیاری هنوز ندانند اما در مناطق جنوبی کشورمان میوه
های گرمسیری مانند موز و آناناس تولید می شود و چند سالی
استکهبخشیازنیازکشوربهموزوآناناسازطریقمحصوالت
تولید داخل تامین می شود .بررسی ها نشان می دهد در کشور
ما ساالنه حدود  600هزار تن موز مصرف می شود که بخشی
از آن در داخل تولید و بخش عمده ای از آن هم از طریق واردات
تامین می شود .مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه
گرمسیری در باره میزان تولید موز در داخل کشور گفته است:
«ساالنه حدود  150هزار تن موز در مزارع جنوبی کشور تولید
می شود ».این در حالی است که گفته می شود اگر از کشاورزان
داخلیحمایتشوداینمیزانمیتواندبهبیشازاینهاافزایش
پیدا کند .قیمت موز ایرانی هم اکنون در بازار با توجه به گران
شدنموزوارداتیبه 20تا 25هزارتومانرسیدهاست.هرچند
گفته می شود قد موز های داخلی کوتاه تر از موزهای وارداتی
استاماطعمآنبهمراتببهترازآنهاست.

واکنش کاربران به گرانی موز
گرانیموزدستمایهطنزکاربرانشبکههایاجتماعیهمشد.
*کاربرینوشت«:موزشدهکیلویی ۵۵هزارتومن؛میخواینبه
جاییارانهبههرکدومتونیککیلوموزبدن؟!»
*کاربر ی هم نوشت« :کاش به جای یارانه ماهی یک کیلو موز
بدنبهمون!»
* کاربر دیگری با اشاره به صدمه واردات به تولید داخل نوشت:
«اولاینکهموزتولیدداخلتویزاهدان ۲۰هزارتومنهاگهوارد
کنندههادستازسروارداتبردارنمیشههمینمیزانتولید
روتویکشورداشت».
*کاربریبهطنزنوشت«:اگهاینماههرشببرمخواستگاریو
یهموزبردارمحداقلازیارانهایکهمیگیرمبیشترگیرممیاد».
* کاربردیگرینیزدراینبارهنوشت«:البتهاگرسالطینواردات
موز اجــازه بدهند دو ،سه محصول کلیدی مثل موز و انبه در
سیستانوبلوچستانکشتمیشود».
* کاربری هم نوشت« :تولیدموز داخل کشور ،حدود یکسوم
میزان وارداتشه .برای این میزان واردات ،بیش از ۳۲۰میلیون
دالر ارز خارج می شه! واقع ًا اگر به لحاظ اصول کشاورزی این
امکان وجود داره که تولید داخل رو افزایش بدیم ،االن بهترین
زمانهبرایحمایتواقدام».

