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رونقتمیزکاریبعدازمرگوپدیدهعجیبدرشورای3شهر!




نقایشهای میلیون دالری
در سطل زابله
چهآثارمشهوریدرسطلهایزبالهیاگوشهخیابان
وسمساریپیداشدند؟

3.9 M views

رونقتمیزکاریبعدازکودوکوشی!
یکی از کسب و کارهای پررونق در ژاپن به ویژه پس
کردن خانه پس از
از شیوع کرونا ،ارائه خدمات «تمیز
ِ
تنهایی
مرگ افراد» است .ساالنه حدود هزار ژاپنی در
ِ
کامل میمیرند و هفتهها یا ماهها پس از مرگ ،جنازهشان
پیدا میشود .این آمار بعد از شیوع کرونا و کاهش رفت
و آمدها بیشتر هم شده است .در ژاپن پدیده ای به نام
«کودوکوشی» یعنی فوت در تنهایی وجود دارد که به
بحرانی جدی در این کشور تبدیل شده و نزدیکان این
افراد بعد از پیدا کردن جنازه به افرادی برای تمیزکردن
خانه پول می دهند که با رواج کودوکوشی رونق بیشتری
هم گرفته است .بد نیست بدانید بیش از  ۴۰درصد
ژاپنیها احساس تنهایی میکنند و حدود  ۱۳میلیون نفر
تنها زندگی میکنند .کاربری نوشت« :واقعا این ژاپنی ها
هم از هرچیزی شغل درست می کنن».



3.1 M views

پدیدهعجیبدرانتخاباتشوراهای3شهر!
نتایج نهایی انتخابات شــورای ششم شهر بسیاری از
شهرها اعالم شد و نکته قابل توجه در این نتایج میزان
آرای باطله در این انتخابات است .البته آمار شرکت در
انتخابات شوراهای شهر چند شهر بزرگ کشور نسبت به
دوره های قبل با کاهش چشمگیر رو به رو بوده است .با
این حال شهرهای کرج ،اراک و همدان تعداد آرای باطله از
آرایمنتخباولاینشهرهابیشتربودهاست .کاربرانبه
این اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :امیدوارم
این دوره منتخبان شوراهای شهر و روستا طوری عمل کنن
که مردم برای انتخابات دوره بعد مثل این دوره بی رمق پای
صندوق ها ظاهر نشن ».کاربر دیگری نوشت« :عملکردها
اینقدرضعیفبودهکهکسی حاضربه شرکت درانتخابات
نبوده ».کاربری هم نوشت« :نبود کاندیدای مورد قبول
مردم یکی از دالیل باال بودن آرای باطله بوده».



کمبودعلوفهباعثشدهتادامهایباردارهمبهکشتارگاهبردهشوند.بهجزخشکسالی،بحثقاچاق
در روزهای گذشته خبر پیدا شدن نقاشی های رنگ روغن
 ۳۵۰ساله با ارزش چندین میلیون دالری در زباله دان محل
استراحت مردی در آلمان خبرساز شده است .یکی از این
دو نقاشی «پرتره یک پسر» اثر «ساموئل ون هوگستراتن»
شاگرد ارشد «رامبرانت» است .تابلوی دیگر با عنوان «خنده
خودنگاره» ،در سال  ۱۶۶۵توسط هنرمند ایتالیایی «پیترو
بلوتی» خلق شده است .روز جمعه پلیس کلن عکس هایی از
این دو اثر گران بها را در رسانه ها منتشر کرد و پرسید« :چه
کسی این نقاشی های نشان داده شده را می شناسد یا می
داند که چگونه آن ها از سطل زباله سر درآورده اند؟» در ادامه
بهچندمورددیگرازاینآثارهنریاشارهمیکنیم.
▪ 9میلیارد در سطل زباله

2.8 M views

خالقیتجوانتبریزیدرطراحیماسکخوددرمان
خبردریافتجایزهبینالمللیطراحیپاریس 2021توسط
پویا حسین زاده طراح جوان تبریزی با طراحی «ماسک
تنفسی خود درمــان» بازتاب زیــادی در فضای مجازی
داشت .ایرنا درباره این ماسک نوشته است« :این ماسک
یک ماسک صورت چندمنظوره است که نه تنها از انتقال
گازهای مضر ،ویروسها و عفونتها به دستگاه تنفسی
جلوگیری میکند بلکه با استفاده از مکانیزم هوشمند
سیستم اسپری دارویی ،به افرادی که نیاز به دریافت دوز
دارویی دارند ،در زمان مشخص و بدون تماس دست کمک
میکند.در برنامه این ماسک هوشمند ،نرم افزاری وجود
دارد که با نصب روی گوشی همراه ،فرد میتواند در زمان
مشخص ،بدون تماس دست ،دوز دارو را دریافت کند».
کاربران به این طراحی خالقانه جوان ایرانی واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :اگه به جوون های ایرانی فرصت
داده بشه و مسئوالن بهشون اعتماد کنن ما می تونیم
تحول بزرگی ایجاد کنیم».

3.4 M views

فروشآزادانهدوربینمداربستهجاسوسی
تصویریازدوربینمداربستهبهشکلالمپباقیمت510
هزار تومان در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
بازتاب و واکنش های زیادی را به همراه داشت .نکته
قابل توجه این که این دوربین ها که همزمان صدا و
تصویر را ضبط می کند و می تواند با چرخش  360درجه
ای همه اتاق را پوشش دهد ،به دلیل دیده نشدن به
خاطر پوشش المپی آن موجب شده که به نوعی دوربین
جاسوسی نیز محسوب شود .بسیاری از کاربران از این
که دوربین مدار بسته به شکلی طراحی شده که تشخیص
آن سخت است و به راحتی در بازار فروخته می شود ،گالیه
داشتند .کاربری نوشت« :االن با اومدن این دوربین ها
به بازار که شبیه المپه چطوری میشه به اتاق های پرو،
آرایشگاه ها و  ...اطمینان کرد؟»

اواخر نوامبر سال پیش ،یک بازرگان آلمانی ،تابلوی نقاشی
سوررئالارزشمندیاز ایوتانگی،نقاشفرانسوی رابهطور
اتفاقیدرفرودگاهدوسلدورفجاگذاشتهبودوپلیسآلمان
آن را در یک سطل زباله نزدیک فرودگاه ،کشف کرد .ارزش
اینتابلوینقاشی ۲۸۰هزاریوروبرآوردشدهبود.
▪خرید تابلوی  50میلیون دالری به  5دالر





«تری هورتون» در دهه 90قرن پیش از یک مغازه سمساری
تابلوییبهقیمتپنجدالرخریدولیخیلیزودیکنفربهاو
گفتکهایناثرشبیهآثار«جکسونپوالک»استومشخص
شد که حدس آن ها درست بوده و پس از بررسی های انجام
شده،قیمتاینتابلو 50میلیوندالربرآوردشد.
2.1 M views
2.4 M views

وداعباشهیدانتخابات
ویدئوی  30ثانیه ای تلخ و جانسوزی از فرزند شهید
علیرضا باغبان زاده در شبکه های اجتماعی دست به دست
و با دیدنش اشک از چشم ها جاری شد .شهید باغبان زاده
از کارکنان پلیس راهور استان خوزستان بود که امنیت
صندوق آرا را بر عهده داشت و هنگام فرستادن صندوق
رای به مناطق صعبالعبور دزفول در یک سانحه هوایی و
سقوط بالگرد به شهادت رسید .در این ویدئو دوستان
شهید در حالی تالش دارند فرزند هفت ساله او را آرام
کنند که این پسر نوجوان با گریه می گوید« :نمیاد پیشم
دیگه ،دیگه نمی تونم ببینمش ».کاربران به این ویدئو
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :واقعا خانواده شهدا
حق بزرگی بر گردن ما دارن ،من با دیدن این فیلم ساعت
ها برای این فرزند شهید اشک ریختم که این جوری در
فراق پدرش داره ناله می کنه».

▪تابلوی هنری گران قیمت در خیابان

 ۸۰دقیقهترسدرشهربازی
تصویری از چهار نفر که در نقطه اوج ترن هوایی گیر کرده
بودند ،روز گذشته در فضای مجازی دست به دست شد.
ماجرا از این قرار است که این چهار نفر به خاطر نقص
در ترن هوایی یکی از شهربازیهای اصفهان در ارتفاع
گرفتار شدند و آتشنشانان در عملیات نفسگیری که
۸۰دقیقه طول کشید ،موفق شدند افراد گرفتار را
که دچار ترس و وحشت شده بودند به سالمت پایین
بیاورند .این چهار نفر شامل دو مرد  ۳۶و ۳۷ساله و
دو زن ۳۲ساله بودند .کاربری نوشت« :باید برن خدا
رو شکر کنن که توی حالت برعکس گیر نکرده بودند
و اال  80دقیقه باید وارونه می موندن ».کاربر دیگری
نوشت« :باید سازمان استاندارد بازدیدهای بیشتری
از شهربازی ها داشته باشه ».کاربری هم نوشت« :من
فکر می کردم شهربازی برای نوجووناست ولی اینا که
دیگه جوونی رو هم رد کردن اون جا چی کار می کردن؟»

آتش قاچاق
در خرمن علوفه!

«الیزابت جیبسون» در خیابانی در منهتن نیویورک قدم
میزدکهناگهانباتابلویخوشرنگیمواجهشدکهدرکنار
مقداریزبالهافتادهبود.الیزابت،تابلوراکهبهنظرشزیبامی
رسیدبرداشتوبهخانهاشبرد.پسازچندیمشخصشد
این تابلو به یک نقاش مکزیکی به نام «رافینو تامایو» تعلق
داردوقیمتآنحدودیکمیلیوندالراست.

علوفههمجدیاست،تفاوتقیمتهاوراههایقاچاقچگونهاست؟

رعیتنواز-وضعیتخوراکداماینروزهابحرانیاستوصحبتهاییدرخصوصقاچاقکاهوعلوفهبهکشورهاییمانندترکیه،
عراق ،امارات و  ...مطرح می شود .این درحالی استکه با توجه به خشکسالی در کشورمان و نبود برنامه ریزی برای تامینعلوفه
دام ،متاسفانه دام های سبک و سنگین به دلیل گرانی و همچنین کمبود علوفه راهی کشتارگاه می شوند که در آینده نزدیک
عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت .گفته می شود یونجه و کاه تا بیش از سه برابر نسبت به تابستان سال گذشته
افزایشقیمتداشتهاندوباوجودگرانیبهندرتپیدامیشوند.اینموضوعباعثشدهدیگرنگهداریدا مبرایدامدارانصرفه
اقتصادینداشتهباشدوسنکشتاردامسبکوسنگینکاهشپیداکند.درگزارشامروزسعیکردهایمبهدالیلکاهشعلوفه
وچگونگیقاچاقآنبپردازیم.
▪تاثیرکمبارشیبرکمبودعلوفه

آغاز فصل بهار در بین قشرهای مختلف جامعه از شروع کار و
تالش برای ساختن سالی پر خیر و برکت خبر میدهد .در این
بین عشایر نیز به عنوان قشر تولید کننده ،در این فصل اقدام به
تامیننیازدامهایخودوذخیرهکاهوکلشمزارعبرداشتشده
میکنند.امسالاماخشکسالیوکمبودبارشهاموجبسرسبز
نبودن رویشگاههای طبیعی شد و عشایر هم باید برای دام های
شان علوفه و کاه تهیه می کردند اما این خشکسالی خسارت
چشمگیری به بخش کشاورزی وارد کرد تا آن جا که باعث شد
کاردامدارانوعشایربرایتامینخوراکموردنیازاحشامسخت
و سخت تر شود .از لحاظ اقتصادی ،کمبود یک کاال یا محصول
همیشه دو نتیجه را به همراه دارد ،یکی افزایش قیمت آن و
دیگریانحصاروپیدایشسودجویانودالالنیکهسعیدرجمع
آوریحداکثریوفروشحداقلیآنمحصولدارند.
▪گرانیبیشاز 3برابریکاهویونجهدریکسال

همان طور که گفتیم کم بارشی در زمستان و بهار امسال باعث
کمبود علوفه شده و همین کمبود علوفه گرانی آن را در پی
داشته است .برای این که از قیمت روز علوفه باخبر شویم ،با
یکی از فروشندگان عمده علوفه تماس گرفتیم .او که فقط «کاه
گندمی» برایفروشداشت،قیمتآنراکیلویی 3550تومان
اعالمکردکهنسبتبهسالگذشتهحدود 5برابرافزایشداشته
است .تابستان سال گذشته کاه با قیمت 700تومان به فروش
می رسید .البته پیش از این هم رئیس اتحادیه دامداران استان
توگویی،مشکالتبهوجودآمدهدرتامینخوراک
فارسدرگف 
دامبرایدامدارانرامسئلهاصلیتعطیلیبسیاریازدامداری
هاقلمدادکردهبود.
▪دالالنعلوفهیاردیگرخشکسالی!

باکمبودوالبتهافزایشقیمتعلوفهبرخیسودجویانودالالن
شروع به دپوی کاه و یونجه در انبارهای خود کرده اند تا بتوانند
در نیمه دوم سال که علوفه کمتر پیدا می شود ،آن را با قیمت
های بیشتری به دامــداران بفروشند .یکی از دامــداران به ما
درباره این مشکل می گوید« :هرچند خشکسالی باعث تولید
محصوالتکشاورزیوخوراکدامشدهامابدترازخشکسالی،
دالالنیهستندکهنهادههایدامیوارداتی،کاه،یونجهوباقی
مانده محصوالت کشاورزی را انبار می کنند تا سود بیشتری
ببرند و کاری از دست دامدار بر نمی آید جز این که فکری برای
ذبح دام هایش بکند چون با این روند دیگر نگهداری دام صرفه
اقتصادیندارد».یکیازفعاالنعرصهکشاورزیهمبااشارهبه
نقش دالالن در حوزه توزیع نهادههای دامی اظهار کرد« :وجود
دالالندربازارخریدنهادههایدامیباعثشد هاستدامداران
وعشایربامشکلکمبودنهاده یاافزایشقیمتمواجهشوندودر
صورت ادامه مشکالت ،عشایر و دامداران مجبور به فروش دام
با قیمت ارزان خواهند بود و این موضوع نتیجهای جز کاهش
رونقتولیدگوشتقرمزوافزایشجمعیتبیکاررادرآیندهدرپی
نخواهدداشت».البتهمدیرعاملاتحادیهسراسریتعاونیهای
کشاورزی دامداران ایران هم گفته است« :قیمت کاه و یونجه
لحظه به لحظه تغییر میکند و بسیاری از سودجویان آن را در
یونیرویانتظامی
انبارهادپوکردهاندو ماباهمکاریفرماندار 
استانهابهدنبالآزادسازیانبارهایاحتکارهستیم».متاسفانه
وزارتجهادکشاورزیکهبایدبانظارتوتنظیمبازارازایندالل
بازی ها که به زیان تولید کننده ها و دامــداران تمام می شود،
جلوگیریکندتاکنونعکسالعملخاصینداشتهاست.

▪قاچاقعلوفهبهکشورهایهمسایه

در حالی که مدتهاست قاچاق دام زنده رسانهای شده و گفته
میشود هنوز هم ادامه دارد ،خبر قاچاق علوفه هم مطرح شد.
هر چند به تازگی صحبت از قاچاق معکوس نهاده های دامی
وارد شده با ارز  4200تومانی به کشورهای دیگر به میان آمده
اما این بار رئیس اتحادیه سراسری دامداران مدعی شده است
با توجه به خشکسالی و نبود برنامهریزی مسئوالن ،کاه به عراق
و ترکیه قاچاق میشود و گاوهای باردار به دلیل کمبود خوراک
دامراهیکشتارگاهمیشوند.پیشازاینهمتجارتنیوزمدعی
شده بود که کاه و یونجه کشاورزان با لنج به کشورهای عربی
قاچاقمیشود.
▪چگونگیقاچاقعلوفه

از دی سال  98صادرات کاه و کلش و یونجه به دیگر کشورها
ممنوعشدهاستاماهمانطورکهپیشازاینخواندید،بهتازگی
خبرهاییدربارهقاچاقکاهویونجهبهکشورهایهمسایهشنیده
می شود .در آخرین خبر اعالم شد یک کامیون با  55تن علوفه
کهقصدداشتهازمرزخارجشودکشفوضبطشدهاست.امااین
سوال به وجود می آید که چطور می شود علوفه که حجم زیادی
راهماشغالمیکند،بهراحتیبهکشورهایدیگرقاچاقکرد؟
برخی مدعی بودند از مبادی غیر رسمی این اتفاق می افتد با
اینحالشاهپورعالییمقدم،رئیسسازمانامورعشایرایران،
درباره خبر قاچاق علوفه گفته است« :طی بازرسیهایی که از
کلیهمسیرهایشبکهتوزیعانجامدادیم،هیچگزارشیمبنیبر
قاچاقعلوفهازبخشعشایرینداشتیمواگرچنینموردیاتفاق
بیفتدقطعابررسیوپیگیریخواهیمکرد».
▪قیمتجهانیکاهویونجه

برایاینکهبدانیمقاچاقعلوفهچهسودیبرایقاچاقچیانبه
همراهداردبایددرابتداقیمتجهانیعلوفهرابهدستبیاوریم.
سایتانجمنبازرگانانانگلیسقیمتجهانیکاهرابین 300تا
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هزارتومانیهرتنکاهدربازارجهانیبینهفتتاهشتمیلیون
تومان تمام می شود .یکی از فروشندگان کاه و علوفه درباره
قیمتخریدکاهازکشاورزانبهخبرنگارمامیگوید«:هرتنکاه
از کشاورز چیزی بین 2تا 2.5میلیون خریداری می شود ».این
بدانمعناستکههرتنکاهبرایقاچاقچیانچیزیحدودچهار
برابرسودبههمراهخواهدداشت.
▪عواقبکمبودعلوفه

همان طور که پیش از این گفتیم ،نبود و البته گرانی علوفه
باعث شده دیگر نگهداری دام برای دامداران به صرفه نباشد
و آن ها اقدام به کشتار یا فروش دام های شان کنند که هر
کدام می تواند عواقبی در پی داشته باشد .یکی از اتفاقهایی
که در چند سال گذشته شاهدش بوده ایم قاچاق دام مولد از
کشورمان به کشورهای همسایه بوده است؛ اما حاال قاچاق
علوفه باعث شده تا دامداران به فکر کشتار دام های مولدشان
هم باشند .در همین زمینه رئیس اتحادیه سراسری دامداران
به مهر گفته است« :با توجه به خشکسالی و نبود برنامهریزی
مسئوالن ،کاه به عراق و ترکیه قاچاق میشود و گاوهای باردار
به دلیل کمبود خوراک دام راهی کشتارگاه میشوند ».این
اتفاق می تواند در آینده ای نزدیک باعث کمبود شیر و گوشت
قرمز در کشور شود که زنگ خطر بزرگی برای مسئوالن است
که باید برای آن فکری کنند.

