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جنجالادامهدارجهرمیوتولداولینفیلایرانی!




3.9 M views

اولینفیلمتولدایران
صبح روز شنبه  ۲۵اردیبهشت ماه ،باغ وحش ارم سبز
شاهد اولین تولد فیل در تاریخ کشورمان بود که بازتاب
زیادی هم در فضای مجازی داشت .طبق آخرین اخبار ما تا
ساعت  20روز یک شنبه این مادر و دختر حالشان خوب
است و در سالمتی کامل به سر میبرند .این بچه فیل
بعد از 22ماه بارداری مادرش به دنیا آمده و اولین فیلی
است که در کشورمان متولد می شود .کاربری نوشت:
«هرچقدر مرگ گورخرهای آفریقایی توی باغ وحش صفا
دشت ناراحتمون کرد ولی این تولد امید و خوشحالی به
همراه داشت ».کاربر دیگری نوشت« :امیدوارم از این
خانواده فیل توی باغ وحش خوب مراقبت بشه که شاهد
از بین رفتن شون نباشیم ».کاربری هم نوشت« :واقعا
دوست دارم برم باغ وحش ارم و اون بچه فیل تازه متولد
شده رو ببینم».



3.1 M views

پسلرزههایکریخوانی!
پس لرزه های کری خوانی آذری جهرمی بعد از دربی
استقالل و پرسپولیس هنوز ادامــه دارد و به تازگی
صحبت های گل محمدی واکنش هایی را به همراه داشته
است .ماجرا از این قرار است که بعد از بازی استقالل
و پرسپولیس وزیر ارتباطات به باخت استقالل واکنش
نشان داد و نوشت« :این دو ستاره استقالل سیاره
است!» همین موضوع باعث شد مجیدی هم حمله تندی به
وزیر ارتباطات داشته باشد .او بعد از بازی از واژه تندی
استفاده کرد و گفت« :وجود چنین وزیرانی باعث شده
وضعیت کشور به این شکل باشد ».اما حاال گل محمدی به
ایسنا گفته« :هر مسئولی حق دارد هواداری خود را نسبت
به تیمی اعالم کند .مگر آقای احمدینژاد استقاللی بود یا
نوهونتیجه«امامخمینی»هواداراستقاللبودند،ماحرفی
زدیم؟» کاربری نوشت« :آقا یحیی اونا توئیت کری توهین
آمیز نمی زنن مشکل این جاست».



2.8 M views

واکسندرقلعهدراکوال

3.4 M views

تب رمز ارزی

شاید باورتان نشود ولی در برخی از کشورها مردم
تمایلی به دریافت واکسن کرونا ندارند و مسئوالن برای
ترغیب شهروندان شان دست به ابتکاراتی می زنند.
به طور مثال مسئوالن کشور رومانی به راهکاری جدید
و خالقانه روی آوردهاند .آن ها برای تشویق و ترغیب
شهروندان ،قلعه «دراکوال» ،خونآشام افسانهای را
به پایگاه تزریق واکسن تبدیل کرده اند و روزانه افراد
برای تزریق واکسن پشت دروازههــای ورودی این
قلعه صف میکشند .این راهکار نه تنها روند تزریق
واکسن را تسریع کرده ،بلکه تبلیغی برای گردشگری
محلی در رومانی هم شده است .افرادی که در قلعه
واکسن بزنند ،یک دعوت نامه برای بازدید از قلعه
دریافت میکنند که تا صد سال اعتبار دارد .کاربری
نوشت« :حاال اگه مردم ما واکسن بود و نمی خواستن
اونو تزریق کنن مسئوالن به جای برنامه های تشویقی،
جریمه در نظر می گرفتن!»

صحبت های رئیسکمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول
دیجیتال اتاق تهران که گفته  ۱۲میلیون ایرانی وارد
بازار رمز ارزها شدهاند بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .چکیده صحبت های صدری هم به این شرح است:
« ۷۷درصد آن ها با هدف حفظ ارزش پول پا به بازاری
گذاشتهاند که معامالت روزانه آن  ۵تا  ۱۰هزار میلیارد
تومان است ۱۵ .درصد سرمایه گذاری در این بازار را
شغل و حرفه خود برشمردهاند ۳،درصد به دلیل حمایت
از تکنولوژی ۳ ،درصد به دلیل کنجکاوی و سرگرمی ،یک
درصد به دلیل جابهجایی بینالمللی پول و یک درصد
برای پرداخت و خرید وارد این بازار شدهاند ».کاربری
نوشت« :این که  12میلیون نفر وارد بازار رمز ارزها
شدند یعنی اگر هر نفر را در یک خانواده  3نفره در نظر
بگیریمحداقل 36میلیوننفردرگیراینبازارهستندکه
باید برای سامان دهی شون فکری بشه».





هرنمندان
در کنار غزه

به جز عکس و فیلم که وجه خبری دارند ،سینما و موسیقی
و هنرهای تجسمی هم در نزدیک به یک قرن گذشته ،از
درد مردم فلسطین خالی نبوده است .از میان همه هنرها،
کاریکاتور اما پیوند قابل اعتنایی با درد مردم فلسطین
داشته و هنرمندان کاریکاتوریست در جای جای جهان با
زبان کنایه و اشاره از وضعیت سرزمین های اشغالی و درد
آدم ها ،از سیاست های کثیف قدرتمندان و ظلم و کودک
کشی ها خبر داده اند .از مجموع کاریکاتورهایی که این
روزهــا با هشتگ های غزه و فلسطین در فضای مجازی
منتشر می شود ،آثاری از هنرمندان سراسر جهان می توان
دید که تعدادی از آن ها را با هم می بینیم.

زنــگ خطر های
 3ماهه
درحالیکهچندیپیششاهدصفبرایبرخیکاالهایاساسیبودهایمگزارشهاواظهارنظرهایی
مبنیبرنگرانیاز کمبودبرخیاقالمدوبارهبهگوشمیرسد

رعیتنواز-ادعاهاییدرخصوصکمبودبرخیازکاالهایاساسیدرکشوربهگوشمیرسدکهبهنظر مسئوالنومدیرانمربوط
در این روزهای آخر کار دولت نباید از رسیدگی به این موضوع غافل شوند .البته این نگرانی زمانی بیشتر می شود که با نگاهی به
کارنامه واردات کاالهای اساسی در سال 99می بینیم که واردات کاالهای اساسی در سال گذشته افت داشته و بر اساس گزارش
منتشر شده از سوی کمیسیون بازرگانی داخلی ،میزان واردات کلیه اقالم اساسی به جز ذرت در سال  ۹۹کاهش یافته است .با
اینحالامروزنگاهیانداختهایمبهبرخیازکاالهایاساسیوحیاتیکهنبودمدیریت برآنهادرروزهایآیندهممکناست زنگ
خطریجدی رابهصدادرآورد.هرچندکهبرخیازمسئوالن درگفتوگوباخراسانازذخیرهکافیکاالهایاساسیخبرمیدهند.

واردات کاالهای اساسی زیر ذرهبین
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد میزان تامین ارز برای
کاالهای اساسی در سال  99نسبت به سال  98با کاهش ۴۱
درصدیروبهروبودهاست .براساسگزارشمنتشرشدهازسوی
کمیسیونبازرگانیداخلی،میزانوارداتکلیهاقالماساسیبه
جزذرتدرسال ۹۹کاهشداشتهاستوایندرحالیاستکه
همین ذرت هم در بازار پیدا نمی شود! البته موضوع دیگری که
دراینگزارشجالبتوجهاست،میزانذخایرکاالهایاساسی
است .دنیای اقتصاد در این خصوص نوشته« :اگرچه دولت از
نیمه دوم سال  ۹۸گزارشی در این باره ارائه نداده ،اما گزارش
مرکز پژوهشهای مجلس که تنها مرجع موجود است ،حکایت
از آن دارد که در سه کاالی جو ،ذرت و کنجاله ذخایر موجود
کمتر از میزان پیش بینی شده است ».دولت از نیمه دوم سال
 ۹۸گزارشی در باره ذخایر کشور و کاالهای اساسی ارائه نداده
اما طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در شهریور  ۹۹از
 ۷۰۰هزارتنجوکهقراربودهدرذخایرکشورموجودباشد۵۷۶،
هزارتنموجودبوده،ازیکمیلیونو ۵۰۰هزارتنذخایرذرت،
 ۲۳۰هزارتنوازیکمیلیونتنکنجاله ۶۹هزارتنوجودداشته
است .درباره روغن خام و دانههای روغنی نیز در سال گذشته
یک میلیون و ۷۰۹هزار تن وارد شده که از نظر وزنی ۱۵درصد
نسبتبهمدتمشابهسالقبل،کاهشداشتهاست.

خالی شدن انبارهای برنج درماه های آینده؟
یکی دیگر از کاالهای اساسی که ادعا می شود در ماه آینده
کمبودش باعث بحران و نگرانی در جامعه شود کمبود برنج
است.دراینخصوصدبیرانجمنواردکنندگانبرنجدرگفت
و گو با ایلنا هشدار داده است که ذخایر برنج خارجی فقط به
اندازهمصرف 3ماههکشور است.کشاورزباتاکیدبراینکهبا
توجهبهخشکسالیامسالتولیدداخلنیزکاهشدارد،گفت:
«بدون شک با کاهش تولید داخل و محدودیت در واردات با
کمبود شدید برنج در ماه های آینده مواجه خواهیم شد ».به
گفتهاوذخایرکنونیکشور ۱۰۰تا ۱۵۰هزارتناستکه ۲تا
 ۳ماهآیندهتماممیشودواینامربرایکشورخطرناکاست.
کشاورز با بیان این که نیاز است فصل ممنوعیت واردات برنج
کوتاهشود،افزود«:کاهشفصلممنوعیتمیتواندبهتامین
سریعترذخایربرنجموردنیازکشورکمککند».

کاالهای اساسیرا به اندازه کافی ذخیره داریم
2.4 M views

رب 300گرمی خارجی 60هزار تومان!
یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی تصویری از یک
قوطی رب خارجی را منتشر کرد و نوشت« :این قوطی
 ۳۰۰گرمی رب گوجه اصل اسپانیایی ،حدود  ۶۰هزار
تومان در تهران! مملکتی که در جنگ اقتصادی و ارزی
است ،چرا همچین رب گوجهای وارد کرده؟» کاربران
به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«این که خوبه وضعیت برخی از فروشگاه های باالی
شهر تهران جوریه که فکر می کنی توی فروشگاه خارجی
قرار داری چون هیچ کاالی ایرانی نداره حتی آب معدنی
و چیپس و پفکش هم خارجیه ».کاربر دیگری نوشت:
«مگه گوجه اونا با گوجه ما فرق داره که یه عده رب
خارجی می خوان؟!» کاربری هم نوشت« :باید دید چه
شخصی مجوز وارداتش رو گرفته .نفس واردات آزاد
از نظر من ایرادی نداره ولی در صورتی که همه بتونن
وارد کنن .این مجوزهای واردات موردی ،پشت پرده
های فراوان دارن!»

2.1 M views

واردات 620هزار گوشی لوکس
با توجه به این که در سال  ۹۹برای محدودیت ورود
گوشیهای لوکس اقدامی صورت نگرفت ،اعالم شده
که حدود  ۶۲۰هزار گوشی باالی  ۶۰۰دالر وارد کشور
شده است .تسنیم در گزارشی آورده است که میزان
ارزاختصاصیبهاین 620هزارگوشی ۶۷۰میلیوندالر
بوده که واکنش هایی را به همراه داشت .کاربری نوشت:
«مشکل واردات گوشی گرون قیمت نیست ،مشکل این
جاست که میگن ارز نداریم بعد گوشی لوکس وارد می
کنن ».کاربر دیگری نوشت« :متاسفانه نبود مدیریت
درست مسئوالن باعث شده واردات گوشی گرون قیمت
همبرایکشورمعضلشه!»کاربردیگرینوشت«:جالب
این جاست که بیشتر مسئوالن کشور با گوشی اپل که
از گوشی های گرون قیمت محسوب میشه دارن توی
توئیتری که فیلتر شده توئیت می کنن »!...کاربری هم
نوشت« :به نظرم باید عوارض ورود کاالهایی که مورد
استفاده همه مردم نیست آن قدر باال بره که بتونیم
این دوران سخت تحریم رو با موفقیت سپری کنیم».

امامدیر روابط عمومی بازرگانی دولتی در خصوص ادعاهای
مطرحشدهمبنیبرپایانیافتنذخیرهبرنجدر 3ماهآیندهگفت:
«ما در انبارهای ذخیره کاالهای اساسی به اندازه کافی برنج
داریم و احتماال دبیر واردکنندگان برنج از میزان موجودی در
انبارهایبخشخصوصیگفتهواالدرانبارهامابهاندازهکافی
ذخیرهکاالیاساسیداریم».طباطباییدرادامههماطمینان
دادکاالهایاساسیبهاندازهکافیدرانبارهاذخیرهاست.

هشدار به التهاب دوباره مرغ
از نیمه دوم سال گذشته تا کنون شاهد نوسانات متعددی
در خصوص میزان توزیع و قیمت مرغ بوده ایم ،اما به نظر
میرسد آرامش نسبی هم که این روزها بر آن حاکم است
بسیار شکننده است و هر لحظه احتمال برگشت آشفتگی
به بازار مرغ وجود دارد .حاال هم صحبت از کمبود عرضه
جوجه یکروزه و نهادههای دامی دوباره تولید کنندگان مرغ
را نگران کرده است .دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور
چند روز پیش با هشدار درباره قیمت باالی جوجه یک روزه
گفت « :افزایش قیمت جوجه یک روزه منجر به این شده که
بسیاری از تولیدکنندگان دیگر قادر به جوجه ریزی نباشند و
واحدهای تولیدی خود را تعطیل کنند ».به گزارش باشگاه
خبرنگاران در ماه گذشته  ۱۳میلیون قطعه کمتر از میزان

مورد نیاز جوجه ریزی شده که بسیاری از کارشناسان التهاب
مجدد بازار مرغ را پیش بینی می کنند.بد نیست این نکته
را هم بدانید که تقریبا جوجه های یک روزه در  45روزگی به
بازار عرضه می شوند.

جوجه به اندازه نیاز وجود دارد
امــادر خصوص التهاب بــازار مــرغ هم دبیر انجمن صنفی
تولیدکنندگان جوجه یک روزه گفت تا انتهای اردیبهشت
 117میلیون جوجه یک روزه در اختیار مرغداران قرار خواهد
گرفتکهنسبتبهاردیبهشتسالقبل7میلیونافزایشداشته
و مشکلی در بازار به وجود نخواهد آمد .صدیق پور در خصوص
دالیل کمبود جوجه یک روزه و قیمت دو برابری آن نسبت به
قیمتمصوبهمگفت«:هماکنونقیمتجوجهیک روزهبین
 6000تا 6500توماناستکهدلیلآنهمافزایشقیمتمرغ
واشتیاقمرغدارانبهجوجهریزیاست».

کمآبی،تشنهمدیریت
درعینحالنگرانیهاییکهبایدموردتوجهمسئوالنقرارگیرد
فقط معطوف به کاالهای اساسی نیست و طبق گزارش مرکز
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ،مهر
سالگذشتهتااواخراسفند ۹۹درکشوربهطورمیانگین،حدود
 ۱۰۰میلیمتربارشرخدادهکهاینمیزاننسبتبهمیانگین
بلندمدت ایران حدود  ۳۴درصد کمتر است .براساس این
گزارش،میزانبارشهادرتمامیاستانهایکشورکمترازحد
نرمالاستو 4استانسیستانوبلوچستان،هرمزگان،کرمان
و خراسان رضوی با کمبارشی شدید مواجه هستند .در همین
حالگزارششرکتمدیریتمنابعآبایرانازوضعیتمخازن
 ۱۹۸سد در حال بهرهبرداری کشور حاکی است میزان آب
ورودی به سدها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ماه )۹۹تا
تاریخ ۱۳فروردینماه ۱۴۰۰معادل 19/8میلیاردمترمکعب
بوده که نسبت به سال گذشته آبی در همین بازه زمانی حدود
 ۳۴درصد کاهش داشته است .محمدرضا جانباز مدیر عامل
آبفایکشورهمدرگفتوگوباباشگاهخبرنگاران،درخصوص
جیره بندی آب در کشور به ویژه در تابستان  ۱۴۰۰گفته:
«تابستان  ۱۳۹۹تعداد شهرهای دارای تنش آبی  ۲۲۵شهر
بود و پیش بینی میشود با توجه به وضعیت بارشها و با وجود
آن که تعداد زیادی از طرحهای آب رسانی بهره برداری شده و
بهثمررسیدهاستتعدادشهرهایدارایتنشافزایشیابد».

در انتظار خاموشی
با افزایش دما در کشورهم شیب مصرف برق نیز صعودی شده
و به گفته مدیران توانیر شاهد افزایش  ۲۶درصدی مصرف
برق در کشور هستیم که این رقم به نسبت سالهای گذشته
رشد محسوسی داشته اســت .این افزایش مصرف عــاوه بر
سیستمهای سرمایشی به دلیل شیوع کرونا و توصیه به مردم
برای ماندن در منازل خود تشدید شده است .در کنار استفاده
ازسیستمهایسرمایشی،باافزایشارزش ارزهای دیجیتال،
مــیــزان ســرمــایــه گــذاری بــرای احــــداث مــراکــز استخراج
ارز افزایش یافته و عــاوه بر آن استفاده غیرمجاز از شبکه
برق به منظور تولید رمز ارز نیز افزایش یافته است .عالوه بر
افزایش مصرف برق در کشور ،با کاهش بارندگی میزان تولید
برقآبیهاحدود  ۴۰درصد کاهش یافته استکهاینموضوع
میتواند فشار مضاعفی را به توانیر برای تأمین برق پایدار وارد
کند .سخنگوی شرکت برق در خصوص احتمال خاموشی و
جیرهبندیبرقدرتابستانگفته«:اگرروندافزایشمصرفبرق
با شدت کنونی در ماههای آینده ادامه یابد ،امکان پاسخگویی
به تقاضای برق مهیا نیست ».غالمعلیرخشانیمهر ،معاون
هماهنگی توانیر است که بهتازگی اعالم کرده باید در انتظار
تابستانخیلیسختیباشیم.

