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عکسجنجالیپیرزن تشنهوتبخیر ۷۰درصدیآبسدکرخه!




نسخه کااندایی
حل مسئله
ونکووربعدازفاجعهمرگحدود 700نفردرکانادا
قصدداردمعماریوشهرسازیاشراتغییردهد

انبرابری بیشرت
اشتغال زایی کمرت

کارنام

ه
 ۸ساله

10

دهمینگزارشخراسانازعملکرددولتهاییازدهمودوازدهمنشانمیدهدضریبجینیبهعنوان
شاخصنابرابری،بیشترشدهوتعدادشاغالنیکچهارمهدفگذاریافزایشیافتهاست

3.9 M views

کپسولبهجایگوسفند

3.1 M views

عکسجنجالیپیرزن تشنه

پیشنهاد یکی از فعاالن اجتماعی در فضای مجازی مورد
توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت .این فعال
اجتماعی در توییتر نوشت« :قیمت هر کپسول اکسیژن
 ۴۰لیتری ،سه میلیون و  500هزار تومان است؛ یعنی
معادلقیمتیکگوسفند!پیشنهادمیکنمدرآستانهعید
قربان به جای قربانی کردن گوسفند ،یک کپسول اکسیژن
به بیمارستانهای کشور از جمله سیستانو بلوچستان
اهدا کنیم .عید قربان پیشاپیش مبارک»؛ این پیشنهاد
خیلی زود مورد استقبال قرار گرفت و کاربران با بازنشر
آن از خیران خواستند به این پیشنهاد توجه کنند .کاربری
نوشت« :نذر اکسیژن می تونه باعث نجات جون یک یا چند
هموطن بشه و از مردم می خوام به این پویش بپیوندن».
کاربری هم نوشت« :توی سیستان و بلوچستان خیلی از
بیماران کرونایی به خاطر نبود کپسول اکسیژن شرایط
سختی دارن می شه با این کار مشکل شون رو حل کرد».

روز گذشته تصویر مادری که سرش را در آب رها شده
کنار خیابان برده تا رفع تشنگی کند ،به عنوان شرایط
کنونی خوزستان در شبکه های اجتماعی دست به دست
شد که البته این عکس متعلق به حاال نیست و با یک جست
و جوی ساده مشخص می شود اولین بار سال ها پیش این
عکس منتشر شده است .به هر حال با مشخص شدن
قدیمی بودن این عکس ،کاربران به آن واکنش نشان
دادنــد .کاربری نوشت« :نمی دونم اون مسئوالنی که
وظیفهشون بوده این مشکل رو حل کنن چطوری ساده از
کنار این تصویر گذشتن و هنوز خوزستان مشکل داره».
کاربری هم نوشت 10 « :سال پیش خوزستان مشکل کم
آبی نداشته و یه جای این کار داره می لنگه ».کاربری هم
نوشت «:معلوم نیست عکس متعلق به خوزستانه یا عراق
ولی یه عده با اضافه کردن ماشین ایرانی بهش خواستن
بگن مال ایرانه ».





اوایل تیر امسال موج بیسابقه گرما در کانادا شروع شد و
طی آن دمای هوا رکــوردی بیسابقه را در این منطقه ثبت
کرد بهطوری که در ونکوور و شهرهای دیگر این کشور،
درجه حرارت  49.5درجه سانتیگراد ثبت شد .این گرمای
بی سابقه باعث مرگ حدود  700نفر و همین اتفاق موجب
گرفتنتصمیمیجدیدبرایتغییراتبنیادیندرشهرسازی
ومعماریشهرونکوورشد.درادامهضمنبررسیاینتغییردر
شهرسازی ونکوور به برخی موارد در کشورمان که نیاز است
تغییراتبنیادینیدرآنهاصورتبگیرد،اشارهکردهایم.

حقگو -حسن زاده
در دهمین گــزارش
خراسان از عملکرد
دولـــــت روحـــانـــی،
بــه ســراغ اشتغال و
نابرابری رفته ایم.
افزایش نابرابری طی
دولت های یازدهم و
دوازدهــم و اشتغال
زایــی به میزان یک
چهارم اهداف پیش
بینی شـــده ،نشان
می دهــد در ایــن دو
عرصه دولــت فعلی
تــوفــیــقــی نــداشــتــه
است.

▪تغییربنیادینبرایتکرارنشدنفاجعه

2.8 M views

3.4 M views

تبخیر ۷۰درصدآبپشتسدکرخه

تشکیبرایبههمریختناعصاب!

صحبت های تکان دهنده استاندار خوزستان از تبخیر70
درصدی آب پشت سدها ،واکنش های زیادی را به همراه
داشت .موسسه مطالعاتی تحریریه به نقل از استاندار
خوزستان نوشت« :آب ذخیره پشت سدها بسیار کم شده
است .حدود  ۷۰درصد آب پشت سد کرخه دچار تعریق
شد و حدود  ۳۰درصد یا کمی بیشتر ،باقی مانده است.
حدود  ۵۵درصد آب مجموعه سدهای کارون کم شده و
حدود  ۴۴تا  ۴۵درصد از آب آن باقی مانده است ».قاسم
سلیمانیدشتکیهمچنینازآبرسانیبا 69دستگاهتانکر
به مناطق کم آب خبرداده و گفته است« :در سد دز ،دبی
خروجی آب را به حدود  ۱۴۰متر مکعب و در سد کرخه به
حدود ۱۶۰متر مکعب رساندهایم ».کاربری نوشت« :این
هم نتیجه سدسازی و انتقال و جمع کردن آب در جایی که
آفتاب تابستانش باالی ۵۰درجه است!»

تصویر قیمت زیرانداز یوگا در فروشگاه های آنالین در
شبکه های اجتماعی دست به دست شد و کاربران زیادی
به آن واکنش نشان دادند .در این تصویر همان طور که
می بینید قیمت تشک یوگا بیش از چهار میلیون و 200
هزار تومان است .کاربری نوشت« :مگه یوگا واسه آرامش
اعصاب نبود،این که خودش اعصاب و روان آدم رو به هم
می ریزه!» کاربر دیگری نوشت« :اگه کسی بخواد ورزش
کنه روی زیلو هم ورزشش رو می کنه اما کسی که بخواد
نق بزنه همه چی هم فراهم باشه باز یه بهانه ای برای نق
زدن پیدا می کنه ».کاربری هم نوشت« :االن توی این
کشور چی ارزونه که بخواد تشک یوگا ارزون باشه؟ توی
یک سال مواد خوراکی حداقل سه تا چهار برابر افزایش
قیمت داشتن و کسی هم صداش در نمیاد».





امابعدازفروکشکردندمایهوادرکانادامسئوالنبهدنبال
راهی بودند که در آینده در صورت گرم شدن هوا این همه
تلفات نداشته باشند به همین دلیل با بررسی هایی که انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که باید معماری و شهرسازی در
ونکوورتغییرکند.معماریوتجهیزاتمرسومخانههاوحتی
بوهواییدورههای
مجموعههایآپارتمانیباتوجهبهشرایطآ 
پیشین طراحیشده و طبع ًا با شرایط غیرمعمول و ناشی از
تحوالت اقلیمی اخیر انطباقی ندارد .آنطور که متخصصان
اقلیم و رشتههای مرتبط میگویند ،اتفاقات آبوهوایی
و اقلیمی غیرمعمول کنونی را نباید چندان هم استثنا و
«عادی جدیدی» است
غیرعادی تلقی کرد بلکه این شرایط
ِ
کهبایدبررسیوتجزیهوتحلیلوضوابطومقرراتیمبتنیبر
آن ،در عرصههای مختلف در نظر گرفته شود .البته این نکته
را هم باید یادآوری کنیم که آن ها از تجربه مرگ  739نفر در
شیکاگو که به دلیل گرمای بی سابقه در سال  1995اتفاق
افتاده بود ،استفاده کردند .سایت « »vancouver.caدر این
خصوصنوشتهبحثدربارهتغییراتیدرمعماریوشهرسازی
ونکووراستکهبتوانباروشهایپایدارنهمثالاستفادههمه
ازکولرخانههاراخنککرد.ازجملهپیشنهادهاییکهدراین
بارهشده،ساختبناهایکمارتفاعولیمتراکم(بهجایبرج)
برایایجادسایهاست.
▪تکرارمکررات

2.4 M views

2.1 M views

اقتصادروبدیمدستقاچاقچیها؟!

برنجقسطی!

آمار مصرف گل آن قدر در کشور باال رفته که صدای
سرپرست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان
بهزیستی کشور هم درآمده است .چند روز پیش اعالم
شد که شیشه بعد از تریاک دومین مخدر پر مصرف
کشور شده و سن مصرف کننده ها به  13سال رسیده
اما نکته قابل توجه این جاست که به رغم تورم سرسام
آوری که در کشور داریم قیمت مواد مخدر ثابت مانده
و زمان دسترسی به مواد مخدر هم به کمتر از  7دقیقه
رسیده است .این موضوعات باعث شد کاربران شبکه
های اجتماعی به کنایه از مسئوالن بخواهند اقتصاد را
به قاچاقچیان بسپارند تا مشکل تورم و کمبود اجناس
کم شود .کاربری نوشت« :کاش الاقل مدیریت واکسن و
مرغ رو می دادن دست اینا که این جوری صف های طوالنی
نداشته باشیم و توی 7دقیقه به واکسن می رسیدیم».

بازنشرتصویریازفروشقسطیبرنجدریکیازفروشگاه
های زنجیره ای بزرگ کشور ،واکنش های زیادی را به
همراه داشت .همان طور که در تصویر می بینید هر کیسه
 10کیلویی برنج ایرانی به قیمت  360هزار تومان در
فروشگاه اتکا فروخته می شود اما برای این که مشتریان
فروشگاه بتوانند این برنج را بخرند آن را به صورت اقساط
سه ماهه به مشتریان می فروشند که باید هرماه 120
هزار تومان پرداخت شود .کاربران به این اتفاق واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :واقعا این درد رو کجا باید
فریاد بزنیم که برای سیرکردن شکم مون هم باید وام
بگیریم و گوش کسی هم بدهکار نیست ».کاربر دیگری
نوشت« :فروشگاه اتکا متعلق به ارتشه و این خدمات فقط
به ارتشیان و بازنشسته های ارتش داده می شه نه اون
کارگری که کارفرماش حتی بیمه اش نکرده».

بر خالف آن چه در ونکوور در حال رخ دادن است و به دنبال
روش هایی بــرای مقابله با تکرار فاجعه هستند ،برخی
مسئوالن کشور ما روش دیگری را برگزیده اند .همین چند
روز پیش از جــاده ای نوشتیم که هر سال در فصل بــارش و
خروش رودخانه کاجه در شهرستان قصر قند به زیر آب می
رود و راه ارتباطی  10هزار نفر با مرکز شهرستان را قطع می
کنداماتنهااتفاقیکهمیافتدایناستکههرچندسالیک
بارهمینجادهکهدربستررودخانهزدهشده،ترمیممیشود
بدوناینکهفکریاساسیبرای آنشود.

▪انفجار میلیونرها همزمان با توسعه فقر در سال های اخیر

نابرابری ،یکی از مولفه های مهم رفاه اقتصادی در یک جامعه
است.برایسنجشاینمولفهدراقتصاد،چندینشاخصوجود
دارد .با این حال ،می توان مهم ترین شاخص ها در این زمینه را
ضریبجینیدانست.اینضریبکهرقمیبینصفرویکاست،
هرچهبیشترباشد،ازنابرابریبیشتردرجامعهحکایتمیکند
و برعکس .از این منظر ،محک عملکرد دولت های یازدهم و
دوازدهم،بیانگربدترشدنوضعیتتوزیعدرآمدبینایرانیاندر
هشتسالگذشتهاست.طبقدادههایمرکزآمارایران،ازسال
 92تا،98ضریبجینیازرقم 0.36به حدود 0.4رسیده و در
یکسالنیز،سقفیادشدهراردکردهاست.ازسویدیگربرای
سال 99نیزبرخیآمارهاحاکیازبدترشدنوضعیتنابرابری
اقتصادی در ایران است .یک علت این موضوع را عالوه بر روند
کلی سال های اخیر ،می توان شیوع کرونا دانست که طبق
آمارهایجهانیموجبافزایشنابرابریدرجهانشدهاست.به
تازگی نیز نشریه معتبر فوربس ضمن اشاره به افزایش نابرابری
دراقتصادایران،ازرشدانفجاریتعدادمیلیونرهادرکشورمان
خبردادهاست.بهگزارشفرارو،اینمجلهگزارشدادهکهایران
با  250هزار نفر میلیونر ،چهاردهمین کشور دنیا از نظر تعداد
میلیونرهاست .این در شرایطی است که حدود  ۶۰درصد از
جمعیت ایران زیر «خط فقر رسمی» و حدود  ۳۰درصد هم زیر
«خط فقر مطلق» زندگی میکنند .بنا بر این گزارش ،نوسان
شدید بورس همزمان با دسترسی به رانت اطالعاتی توسط
ثروتمندان و نیز گسترش استخراج رمز ارزها ،این رشد شکاف
درآمدی بین عده ای اندک اما بسیار ثروتمند با طبقه ای بزرگ
ازفقرارارقمزدهاست.

▪اشتغال یک چهارم هدف گذاری
دولت های یازدهم و دوازدهم در شرایطی وارد عرصه فعالیت
شدند که عمال موج افزایش جمعیت در دهه  60وارد سن

اشتغال شده و از اواسط دهه  80بحران اشتغال ،دولت های
قبلرابهتکاپوانداختهامادرعملاشتغالچندانیایجادنشده
بود.درچنینشرایطیدولت یازدهمدرنخستینسالفعالیت
خود در سال  ،92با حدود  2.5میلیون بیکار و  21میلیون و
 340هزارشاغلونرخبیکاری 10.4درصدیمواجهبودوباید
برای تداوم اشتغال افراد شاغل موجود و رفع بیکاری بیکاران
اقدام می کرد .آمارهای این هشت سال(دولت های یازدهم
و دوازدهــم) نشان می دهد تعداد شاغالن از سال  92تا ،99
حدود یک میلیون و  917هزار نفر افزایش یافته است .با این
حالتعدادبیکارانفقطحدود 14هزارنفرکاهشیافتهاست.
به این ترتیب در شرایطی که در این سال ها بیشترین جمعیت
در سنین  25تا  40سالگی قرار داشتند ،در عمل فقط ساالنه
حدود  240هزار شغل ایجاد شده است .این در حالی است
که بر اساس اعالم مسئوالن وزارت کار و مرکز آمار در چند سال
اخیر،نیازساالنهکشوربهاشتغالجدید800هزارتایکمیلیون
شغلپیشبینیمیشد.بهاینترتیباشتغالمحققشدهیک
چهارمنیازبازاراست.
▪معمای کاهش نرخ بیکاری
گزارشهایمرکزآمارنشانمیدهدطیسالهایاخیربهویژه
دوسالآخردولتروحانیکههمراهباشوکهایبازگشتتحریم
هاوکرونابهبازارکاربود،نرخبیکاریکاهشیافتوازبیشاز12
درصد در سال های 95و 96به 9.6درصد در سال 99کاهش
یافت اما این کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت
اقتصادیرخدادهکهدرپیناامیدیازپیداکردنکاربودهاست.
بنابراین می بینیم که با وجود افت نرخ بیکاری ،تعداد بیکاران
تغییر چندانی نداشته و تعداد شاغالن نیز رشد اندکی داشته
است.بنابراینکاهشنرخبیکاری،مالکاصلیبرایمحاسبه
وضعیتبازارکارنیست بلکهتعدادشاغالنوتعدادبیکارانباید
مدنظرقرارگیرد.

