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پلبدونتشریفاتوروستاییکهبرایخودشسندتوسعهنوشت




رضبهدولتبرپیکرمطبوعات
یمعامالتعمومیدر
مصوبهحذفانتشارآگه 
روزنامهها ضربهمهلکی بربدنهجامعهمطبوعاتاست

غم انمه
میوه!
میوههمدرحالخروجازسبدمصرفیمردماست،دلیلگرانیوحشتناکمیوهچیست؟

3.9 M views

کبدونبیمه!
شغلسختنگهبانیبان 
گزارشی از وضعیت قرارداد نگهبانان بانک ها در فضای
مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .در این گزارش،
یک نگهبان بانک از سختی کار و درآمدش این گونه گفته:
«اگرحملهایبهبانکبشودمناولینکسیهستمکههدف
حمله و زیان قرار میگیرم اما اگر بمیرم حتی یک بیمه هم
ندارم که برای زن و بچهام بگذارم ».او درباره میزان
حقوقی که می گیرد هم گفته« :امسال حقوق ما روزی۱۰۰
هزار تومان است ۱۶ .هزار تومانش را شرکت به عنوان
حق سالح کالنتری و حق پلیس پیشگیری بر میدارد و فقط
روزی  ۸۴هزار تومان دست ما را میگیرد .روزهای تعطیل
و جمعه هم حقوق نداریم ».البته علیرضا قیطاسی ،رئیس
شورای هماهنگی بانکهای دولتی گفته این مسئله درباره
کهای دولتی مصداق ندارد .این در حالی است
نگهبانان بان 
که تجارت نیوز مدعی است که این نگهبانان در بانک های
دولتی مشغول به کارند.

3.1 M views

پلبدونتشریفات
ویدئویی از دوران دفاع مقدس در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که از خودگذشتگی مردان آن دوره را
بهرخمانمیکشید .دراینویدئووقتیرزمندگان به جوی
آب بزرگی می رسند که پلی روی آن نیست چند رزمنده
به داخل آب می روند و خم می شوند تا دیگر رزمندگان
پا روی آن ها بگذارند و از جوی آب رد شوند .کاربران به
این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این پل
محکم ترین پلی بــوده که توی عمرم دیــدم که بدون
تشریفات ساخته و افتتاح شد ».کاربر دیگری نوشت:
«چه مردان ایثارگری رو در دوران جنگ از دست دادیم».
کاربری هم نوشت« :واقعا دفاع مقدس باعث شده بود
کبر ،ریا وخودپسندی کم بشه و رزمنده ها مثل برادر برای
هم باشن ».کاربر دیگری هم نوشت« :این جور رشادت ها
توی دوران دفاع مقدس زیاده این فقط یک نمونه است».





ی به انتشار
مصوبه دولت برای خودداری دستگاههای دولت 
اطالعیههایمناقصهومزایدهدرروزنامهها،نهتنهامسئوالن
فرهنگیازجملهوزیرارشادرابهواکنشواداشت،بلکهانتقاد
اهالیمطبوعاترانیزبهدنبالداشت.انجمنصنفیمدیران
روزنامههای غیردولتی در بیانیهای این مصوبه را «ضربه
مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی» خواند .در این بیانیه آمده
است« :در شرایطی که مطبوعات کشور به ویژه روزنامههای
بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سخت
و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف
فعالیت آن ها یکی پس از دیگری هستیم ،متاسفانه مصوبه
اخیر هیئت محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه
های اجرایی در سامانه ستاد ضربه مهلکی بر بدنه جامعه
مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامهها
و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بیکاری فعاالن
شاغلدراینرسانههارادرپیخواهدداشت».
▪مصوبهاخیرچست؟

2.8 M views

قانونیشدنرابطهجنسیبامحارمدرفرانسه
گزارش یورو نیوز از قانونی شدن رابطه جنسی با محارم
در فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرد .دولت فرانسه
در واکنش به بحثهای اخیر در این کشور درباره آزار
جنسی کودکان از سوی اعضای خانواده و نزدیکانشان در
نظر دارد تا قوانین موجود را اصالح کند .وزیر دادگستری
فرانسه می گوید ،مایل است که  ۱۸سالگی را به عنوان
سن قانونی برای ابراز رضایت در برقراری رابطه جنسی
با اعضای خانواده تعیین کند! بیشتر از  ۱۶۰شخصیت
فرهنگی و هنری فرانسه در بیانیهای این درخواست را
رد کرده بودند .در بیانیه آنها آمده بود که «درصورت
اصــاح قانون و تعیین  ۱۸سالگی بــرای رابطه جنسی
رضایتمندانه با اعضای خانواده دیگر کسی نمیتواند
ادعا کند که قربانی با رضایت خودش تن به رابطه داده
است» .کاربران زیادی این قانون را نشان از انحطاط جنسی
در اروپا دانسته اند.

3.4 M views

روستاییباسندتوسعه
ماجرای جالب روستایی که برای خودش سند توسعه
نوشت ،یکی از پر واکنش ترین موضوعات شبکه های
اجتماعی بود .در ویدئویی که منتشر شده اهالی روستای
کریم آبــاد از توابع رشتخوار استان خراسان رضوی
می گویند دیگر نمی خواستند از باال برای آن ها تصمیم
بگیرند و قصد داشتند این بار خودشان برای کمک به
روستای شان قدم بردارند و به همین دلیل سند توسعه
ای برای روستای شان نوشتند که موجب احیای روستا
شده است .آن ها می گویند در ابتدا برخی از مسئوالن
شهری آن ها را مسخره می کردند اما آنان مایوس نشده
و به دنبال تحقق سند توسعه روستا بوده اند .کاربران
زیادیبهاینحرکتاهالیروستایکریمآبادواکنشنشان
دادند .کاربری نوشت« :باید همه به این نتیجه برسیم که
خودمون برای توسعه و ارتقای محلی که در اون زندگی می
کنیم تالش کنیم».





2.1 M views
2.4 M views

خداحافظیبابیسفون
خبرتعطیلیپیامرسانبیسفونپسازهشتسالفعالیت
موردتوجهقرارگرفت.بیسفونباارسالپیامیبهکاربران
خود اعالم کرد که با وجود داشتن پنج میلیون کاربر فعال
به دالیل متعدد تصمیم به توقف فعالیت خود گرفته و
سرورهایش را  ۱۵اسفند خاموش میکند .باید یادآوری
کنیم که بیسفون یکی از پیام رسان های بومی بود که
ابتدای سال 1397و زمانی که قرار شد از پیام رسان های
بومی حمایت شود وام پنج میلیاردی از وزارت ارتباطات
گرفت .کاربری نوشت« :هرچند از این پیام رسان استفاده
نمی کردم ولی کاش پیگیری کنن که با اون پنج میلیارد
چکار کردن ».کاربر دیگری نوشت« :یکی از دالیلی که
پیامرسانبومیروانتخابنمیکنمهمینهکهیهوییدلش
نمی خواد کار کنه و می گه می خوام تعطیل کنم».

دوقلوهایعروسکی!
در چند روز اخیر ویدئویی از یک خانواده روس که در
هنگام دفن دو فرزند متولد شده شان متوجه می شوند
آن ها عروسک هستند در فضای مجازی دست به دست
شد .ماجرا از این قرار بوده که زن جوانی به دروغ به
همسر و خانواده اش گفته باردار است و دوقلوهایش
با عمل سزارین به دنیا خواهند آمد .او سپس مدعی شد
دوقلوهایش پس از تولد جان خود را از دست داده اند اما
در حین مراسم همسر این زن پارچه را از روی صورت یکی
از آنها کنار می زند و متوجه می شود که آن ها عروسک
هستند .این مرد در ابتدا فکر میکرد بچههایش زنده اند
و توسط همسرش فروخته شده اند ،اما پس از شکایت به
پلیس و انجام تحقیقات مشخص شد که زنش اصال باردار
نبوده است .این زن دلیل این کارش را عالقه بیش از حد
شوهرش به داشتن بچه دوقلو اعالم کرده است.

درماده 14اینمصوبه،باتکیهبرماده 50قانوناحکامدایمی
برنامههای توسعه ،مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات
به صورت الکترونیکی و برخالف ظاهر استناد به ماده 13
قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2تا3
نوبت آگهی مناقصات را در روزنامههای کثیراالنتشار تاکید
مینماید (و هدف از آن ثبت اطالعات مهم معامالت عمومی
کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت
دستدرازیبهمحتوایآنمیباشد)؛فراخوانمناقصاترابه
صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا
روزنامهای)رابااستفادهازکلمه«خودداری»منعنمودهاست.
▪ایرادهایمصوبه
مطابق اصل  58قانون اساسی کشور قانونگذاری و وضع
قواعد کلی و عامالشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در
صالحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85و138
قانون اساسی امکان عملی شبه تقنینی مبنی بر تصمیمات
عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه
در مقام قاعدهسازی پذیرفته شده ولی تصریح شده است
که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
در غیر این صــورت قابل ملغیاالثر شدن (توسط رئیس
مجلس) یا ابطال شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است.
لذاقوهمجریهیادیگرنهادهانمیتوانندبهاستنادصالحیت
شبه تقنینی خود ،قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند
یا نسخ و ابطال کنند و همچنین نمیتوانند در موارد خأل
قانونی ،به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند.
اما در مصوبه مورد اشاره ایرادهای زیر مشاهده میشود:
او ً
ال مخالف صریح بند ب ماده  13قانون برگزاری مناقصات
کهمصوبمجلسشورایاسالمیومجمعتشخیصمصلحت
نظام است ،میباشد.ثانی ًا قانون مصوب مجلس را نادیده
گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزامآور قانونی
راممنوعکردهاست.ثالث ًاباروحقانوناساسی(بند 2اصل)3
کهاصلرابرشفافسازیوباالبردنسطحآگاهیهایمردماز
طریقمطبوعاتگذاشته،مخالفاست.
▪واکنشوزیرارشاد

سید عباس صالحی ،وزیــر ارشــاد در توئیتی به لغو الزام
دولتیها به انتشار آگهی در روزنامهها واکنش نشان داد .به
گزارشایرنا،صالحیدراینتوئیتافزود«:باتوجهبهاینکهدر
زمانعدمحضوراینجانبودرخارجازنوبتدرهیئتدولت
مطرحشدهبود،باجنابآقایدکترجهانگیریصحبتکردم
و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصالحیه در
مادهمربوطه،مجدددرجلسهچهارشنبهمطرحشود».

رعیت نواز -این روزها روز به روز قدرت خرید مردم در حال آب رفتن است! بعد از گوشت ،مرغ ،لبنیات ،روغن و ...حاال نوبت به
گرانیمیوهرسیدهاستتاوجودشآرامآرامدرسبدمصرفیخانوادههایایرانیکمرنگ یاحتیمحوشود.نگاهیبهقیمتمیوه
ها نشان می دهد که خرید چند قلم میوه می تواند از درآمد یک روز کارگر هم بیشتر باشد .اما دلیل گرانی میوه چیست؟ برخی
حذف ارز  4200و گرانی نهاده های کشاورزی را دلیل افزایش قیمت میوه اعالم می کنند ،برخی دالل ها را یکی از اصلی ترین
دالیل گرانی می دانند ،عده ای انبار کردن میوه توسط وزارت صمت را عامل گرانی های اخیر دانسته اند ،افرادی هم صادرات را
دلیلکاهشمیوهوگرانیآندربازارمیدانندوگروهیهمنبودنظارترایکیازدالیلگرانیمیوهمعرفیکردهاند.بااینحالدر
گفتوگوباباغداران ومسئوالنسعیکردهایمدلیلگرانیمیوهرادرروزهایاخیرپیداکنیم.

قیمت میوه در بازار
کمتر کسی باور می کرد که روزی برسد برای خرید چند عدد
موزوپرتقالوسیبدرآمدیکروزتراهزینهکنیاماقیمتاین
روزهایمیوهباورنکردنیهاراتحققبخشیدهوحاالخریدچند
قلممیوهبیشاز 100هزارتومانبرایشماآبمیخورد.امابر
اساسقیمتهاییکهازبازارگرفتیمقیمتمیوههایمختلفدر
بازار به این شرح است :هر کیلوگرم موز حدود  ۵۰هزار تومان،
نارنگیبندری ۵۵هزارتومان،سیبزرد  ۲۶هزارتومانوسیب
قرمز ۲۷هزارتومان،نارنگی ۲۹هزارتومان،پرتقالجنوب۲۹
هزارتومان،کیوی ۱۷هزارتومان،لیموشیرین ۱۶هزارو۸۰۰
تومانوپرتقالتامسون ۱3هزارو 5۰۰تومانبهفروشمیرسد.

نقش صادرات در گرانی میوه
گفته می شودیکی از دالیل گرانی میوه ،صادرات است .درباره
این موضوع معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در
گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران از نگرانی ها درباره صادرات
میوهاینگونهاظهارکردهاست«:درخصوصمیوهنگرانیهایی
داریم،چوناشکالیکهوجودداردهمچنانصادراتمیوههنوز
محدودنشدهواالن قیمت برخیمیوههابهویژهپرتقالدرحال
باالرفتناستوبهرغماینکهچندبارهمتذکردادهایم،عزیزان
در تنظیم بازار کشور و وزارت جهاد ،صادرات را هنوز محدود
نکرده اند؛ یا باید صادرات محدود شود یا برای صادرات تعرفه و
عوارضوضعکنند».بااینحال،برخیکارشناسانمعتقدندکه
صادرات میوه به دالیل ارزآوری که در برهه کنونی برای کشور
داردقابلتوجیهاست.

نقش گرانی نهاده های کشاورزی
یکی دیگر از دالیــل گرانی میوه افزایش قیمت نهاده های
کشاورزیمانندکود،سمو...اعالمشدهاست.اوالکهاالنفصل
کود دهی و سم پاشی درختان سیب ،پرتقال و نارنگی نیست
که باعث افزایش قیمت این میوه های سردسیر شود و ثانیا در
گفت و گوی ما با حسین حسن پور یکی از باغداران شهر ساری
مشخصشدکهباغدارانمیوههاراباقیمتهایبسیارپایینتر
در اختیار دالالن قرار می دهند که این یعنی گرانی نهاده ها به
گرانی اخیر میوه مربوط نمی شود چون در صورت گرانی نهاده
باید میوه توسط باغدار با قیمت باالتری به فروش می رسید.
حسن پور به خبرنگار ما درباره قیمت فروش میوه در س ِر زمین
به دالل می گوید« :به دلیل این که ما جایی برای نگهداری میوه
نداریموهمچنینبهخاطرترسازسرمازدگیمیوههامجبوریم
میوههاراسریعترجمعکنیموبهدالالنوانباردارهابفروشیم.ما
نارنگیژاپنیراکیلویی 2200تومان،پرتقالتامسونراکیلویی
بین 5500تا 6هزارتومانوپرتقالخونیراهمکیلویی 6هزار
تومانبهآنهامیفروشیم».البتهاینباغداردربارهقیمتمیوهها
در سال گذشته می گوید «:نارنگی کیلویی هزار تومان  ،پرتقال
تامسونهزارتا 1500وپرتقالخونی 1700تومانبودهاست».

نقش دالل ها در گرانی میوه
همیشهیکیازمتهمانثابتگرانیمیوهداللهابودهاند.چرخه
معیوب توزیع میوه باعث شده به جای کشاورز که بیشترین
زحمت را برای تولید میوه بر عهده دارد دالالن سود بیشتری
را ببرند .البته تعداد باالی واسطه بین کشاورز و مصرف کننده
همبهافزایشقیمتمیوهکمکمیکند.برایاینمنشورکافی
است که این چرخه را بررسی کنیم .عباس محمدی ،یکی از
جایگاه داران میادین میوه و تره بار درباره واسطه گری در بازار
میوه می گوید« :انباردارها میوه را از کشاورز می خرند و در
سردخانههانگهداریمیکنند،سپسمیوههابهبنکدارانمیوه
فرختهمیشودوبنکدارانمیوهرابهجایگاهداراندرمیادینمیوه

و تره بار می فروشند و بعد از آن خرده فروشان میوه را از جایگاه
داران خریداری می کنند تا به دست خریدار برسانند ».نگاهی
به این روند نشان می دهد که تا میوه از کشاورز به دست مصرف
کنندهبرسدحداقلچهارواسطهرابایدپشتسربگذارد.بااین
حال،معاونوزیرجهادکشاورزیدربارهاینکهگرانیهایاخیر
دربازارمیوهبهداللبازیوواسطهگریازباغتابازاربرمیگردد،
می گوید« :برخی مدعیان گرانی میوه ،تفاوت قیمت تولید تا
مصرفرابهداللبازیوواسطهگریارتباطمیدهند،درحالی
کهداللوواسطهجزوزنجیرهاستوامکانحذفآنوجودندارد
وتنهابایدآنراساماندهیکردچراکهیکعدهتخصصاینکار
رادارندوسالهادراینزمینهکارکردهاند».

نقش ذخیره سازی وزارت صمت
صحبت های یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان
درباره تاثیر قیمت گذاری وزارت صمت برای خرید میوه ذخیره
شب عید هم فرضیه جدیدی رامطرح کرد .عضو هیئت مدیره
اتحادیه بارفروشان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری اظهار
کرده« :امسال به ذخیرهسازی اعتقادی نداشتیم و به عرضه و
تقاضامعتقدیمبااینحالوزارتصمتاولمیخواستپرتقال
را کیلویی  13هزار تومان قیمتگذاری کند ،اما با مشورت
اتحادیه بارفروشان ،مصوب شد که پرتقال را کیلویی 10هزار و
 500تومانبرایخری داعالمکند».مدیرکلدفترامورمیوههای
سردسیریوخشکوزارتجهادکشاورزیهمدربارهایناتفاق
گفت« :امسال حدود چهار میلیون و  150هزار تن سیب تولید
و از این میزان حدود یکمیلیون و 350هزار تن توسط وزارت
صمت برای روز عید ذخیرهسازی شده است ».داراب حسنی ،
ذخیرهسازیوصادراترانسبتبهمیزانتولیدناچیزمیداندو
معتقداستکهاینمیزانتاثیریبربازارندارد.بااینحال،برخی
کارشناسانمعتقدندکهباتوجهبهماندگاریکروناوکاهشدیدو
بازدیدهادرعیدنیازیبهذخیرهسازیمیوهوجودندارد.

ضعف نظارت
بههرحالبازارمیوهازتعادلقیمتیخارجشدهوبهنظرمیرسد
عده ای با به هم زدن نسبت عرضه و تقاضا قصد گران فروشی را
دارند .تفاوت قیمت میوه از باغ تا خرده فروشی تا 200درصد،
نبود نظارت کافی در این چرخه را نشان می دهد که وجودش
میتوانددرکاهشقیمتهاتاثیربهسزاییداشتهباشد.بهنظر
میرسدغفلتسازمانهاینظارتیدراینامرباعثشدهبرخی
دالالن و واسطه ها کنترل بازار را در دست بگیرند و باعث شوند
یکی دیگر از کاالهای مورد نیاز و مصرفی خانواده ها از سبد
آن ها حذف شود .شاید عرضه مستقیم میوه به مصرف کننده
بدوندخالتدالالنوایجادبازارچههایمحلهتوسطشهرداری
هاراهکارمناسبیباشدکهمیتواندتاحدودیتبافزایشقیمت
میوهراکاهشدهد.

گالیه از مسئوالن
بهنظرمیرسدباتوجهبهشرایطبحرانیاقتصادوتورمحاکمبر
جامعه مردم باید به نخوردن ،نپوشیدن و درمان نشدن عادت
کنند چرا که معموال مسئوالن اجرایی کشور پاسخی برای این
گرانی های افسار گسیخته ندارند و متاسفانه نه با این حجم از
گرانی ها کسی استعفا می کند و نه مسئولی کنترل بازار را به
دست می گیرد ،تنها به جای تالش برای کنترل اوضاع از مردم
می خواهند برای پایین آمدن قیمت ها دعا کنند و مدعی اند
قیمت ها دست خداست .با این حال از مسئوالن اجرایی کشور
می خواهیم دوران خدمت را تمام شده ندانند و در این چند ماه
باقیماندهبرایکنترلاوضاعتالششانراچندبرابرکنندشاید
روزهایبهتریدرپیشرورقمبخورد.

