 #هشتگ

4

چهارشنبه  1۹خرداد 1400
 2۸شوال .144۲شماره 2067۹

ماجرایجنازهرهاشدهوسیلیخوردنماکرون!


صفطوالنیبرایآب!



3.9 M views
2.4 M views

اجیرکردنقاتلبهخاطرحرفرمال
ماجرای عجیب مردی که بهخاطر سوءظن همسرش قرار
بود کشته شود بازتاب زیادی داشت .روزنامه همشهری
نوشت« :زنی جوان برای اجرای کشتن همسرش یک
آدمکش اجیر کرد اما شوهرش زنده ماند و اسرار این
توطئه در یک دعوای خانوادگی فاش شد ».اما زن جوان
درباره دلیل اجیر کردن قاتل برای کشتن شوهرش گفته:
«هر بار نزد فالگیر میرفتم ،میگفت که شوهرت به تو
خیانت میکند اما جوری رفتار میکند که تو متوجه نشوی
برای همین رفته رفته به شوهرم شک کردم اما هیچ وقت
نتوانستم ثابت کنم به همین دلیل به فردی 200میلیون
دادم که او را بکشد ».کاربری نوشت« :واقعا هنوز هستن
آدم هایی که به خاطر حرف رمال ها این طوری عمل کنن؟!»
کاربری هم نوشت« :ببین خرافات چقدر می تونه باعث
تباهی انسان بشه که به خودش هم رحم نکرده».



تصاویر پربازدید فضای مجازی

سرقتمسلحانهبراییکبستهقرص!
همین چند وقت پیش بود که از سرقت چند جوان با سالح
سرد به خاطر چند بسته پودر مکمل بدن سازی از یک
داروخانه در تهران نوشتیم .همان زمان هم گفتیم که این
سرقت به دلیل استفاده از قمه به عنوان سرقت مسلحانه
قلمداد می شود که عواقب بسیار زیادی دارد با این حال در
روز گذشته هم ویدئویی منتشر شد که نشان می داد یک
جوان با قمه کشی به سراغ دو داروخانه مختلف در زرین
شهر اصفهان رفته و چند بسته قرصی را که فقط با نسخه
پزشک قابل دریافت است از داروخانه به سرقت برده و
ساعتیبعدازعملمجرمانههمتوسطپلیسدستگیرشده
است .کاربری نوشت« :باید با آدم هایی که با رفتارهاشون
باعث ایجاد رعب و وحشت میشن برخورد بشه که دیگه
شاهد این جور سرقت ها نباشیم».

صفیکه
میبینید،این
بارنهبرای
مرغ،نهبرای
روغن،کهبرای
آب،همان
مایهحیات،در
روستایکوه
حیدربشاگرد
هرمزگان
تشکیلشده
است!

همدلی و همراهی



بعضیعکسها
حالخوبکنن
چونهمدلی
رونشونمیدن.
بارگردوییک
پیکموتوری
درخیابانیاز
شیرازمیریزهو
مردمبرایجمع
آوریکمکش
میکنن

ع ممنوعیت

2.8 M views

مدبهجایخطرناکرسید!
تصویری از یک شلوار جین که یک تولیدی در انگلیس آن
را تولید می کند منتشر شد که مورد توجه کاربران فضای
مجازی قرار گرفت .همان طور که در تصویر می بینید این
شلوار جین به نوعی طراحی شده که احساس می شود
جلوی آن خیس است .به گفته شرکت تولید کننده این
شلوار مشتریان می توانند سایز لکه ای را که خیس به نظر
می رسد هم انتخاب کنند .کاربران واکنش های متفاوتی
به این مدل جدید شلوار داشتند .کاربری نوشت« :این
قدر جلوی این دنیای مد رو نگرفتیم که هر روز ضایع تر از
دیروز شد و به این جا رسید!» کاربر دیگری به طنز نوشت:
«دیگه نمیشه به کسی گفت خودت رو خیس کردی.
تا بگیم ،زارت میگه مدلشه .خدایا بسه دیگه ،خسته
شدیم »...کاربری هم نوشت« :هرچند به نظرم خیلی مدل
چیپیه ولی از همین االن میدونم جوونا میرن و می خرن».



3.4 M views

جنازهرهاشدهمقابلیکبیمارستان
کلیپ و تصاویری از یک جنازه مقابل بیمارستان نظام
مافی شوش به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر
و نسبت به رسیدگی نکردن کادر درمان یا اورژانس به
این فرد انتقاد شده بود اما به دلیل این که در ویدئو ادعا
شده بود پرسنل بیمارستان به وضعیت این فرد بی اعتنا
بودند روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شوش به آن
واکنش نشان داد و در اطالعیه ای نوشت« :این فرد مقابل
در ورودی قدیمی بیمارستان و خارج از محوطه بیمارستان
درحالیکهظاهراوطبقتصاویرفاقدعالیمحیاتیبوده،رها
شده است و هیچ یک از کارکنان بیمارستان از این مسئله
اطالعنداشتهاندامابالفاصلهپسازاطالعدرصحنهحضور
یافتهاندوفردرابهاورژانسبیمارستانمنتقلکردنداما
متاسفانه پس از معاینات دقیق پزشکی مشخص شد که
زمان طوالنی از مرگ این شخص گذشته است.

شهرداری
توکیوبرای
جلوگیریاز
وروددوچرخه
سوارانبه
مسیرعابران
پیاده،این
مانعهارو
نصبکردنو
ایننشونمیده
همهجایدنیا
اینمشکالت
هست

قطار شهری
داکا

موان

عبور دوچرخه

3.1 M views

صادقخاندرمترو
تصویری از «صادق خان» شهردار لندن در حال عزیمت
به محل کار با متروی لندن در فضای مجازی منتشر شد
که بازتاب زیادی داشت .برخی با انتشار این تصویر از
سیاستمدارانومسئوالنکشورخواستندتابهشیوهاین
مسئوالن خارجی عمل کنند ،البته برخی هم به تبلیغاتی
بودن این تصویر پرداختند .کاربری نوشت« :یادتون
هست توی کشور خودمون یه بار اعضای شورای شهر
تهران نمادین رفته بودن مترو سواری ،خدم و حشمشون
این قدر زیاد بودن که جای مردم را هم تنگ کرده بودن!»
کاربری در پاسخ به این کاربر نوشت« :یعنی شما باور می
کنی که متروی لندن این قدر خلوت باشه که به جز صادق
خان تنها دو تا مسافر داشته باشه ».کاربر دیگری نوشت:
«اتفاقی که باید در کشورها عادی باشه به دلیل رفتار
برخی مسئوالن برای مردم دور از ذهنه».

سیلیخوردنرئیسجمهورفرانسهدرمألعام
روزگذشتهویدئوییمنتشرشدکهدرآنمیبینیمفردی
به ماکرون رئیس جمهور فرانسه سیلی می زند .گفته می
شود امانوئل ماکرون سفری به جنوب شرق فرانسه،
داشته و در هنگام خوش و بش با رای دهنگان این منطقه
فردی سیلی محکمی به گوش او می زند .گفته می شود در
اینماجراکهدرشهرکوچک«تنهرمیتاژ»درمنطقهدروم
در جنوب شرقی فرانسه رخ داده ،دو نفر بازداشت و روانه
زندان شده اند .این اتفاق بازتاب جهانی داشت و بسیاری
از کاربران ایرانی هم به آن واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :یعنی این شهروند فرانسوی کاری کرد توی تاریخ
موندگارشدوتونستبخشیازانتقامهموطنهاشرواز
ماکرون بگیره ».کاربر دیگری نوشت« :خیلی محکم زد من
دلم برای ماکرون سوخت».

چرا بعد از توقف واردات لوازم خانگی خارجی ،قیمت تولیدات داخلی 30درصد
نسبت به کاالهای مشابه خارجی گران ترشده است

رعیتنواز-گرانشدنلوازمخانگیازجملهچالشهاییاستکهازسال 1397باتشدیدتحریمهاوتوقفوارداتلوازمخانگی
شروع شد و حاال به اوج خود رسیده است .پس از اعمال تحریمهای آمریکا در سال  ۱۳۹۷و افزایش قیمت ارز و همچنین خروج
تولیدکنندگان خارجی لوازمخانگی از کشور؛ بازار لوازم خانگی با نبودتناسب در عرضه و تقاضا مواجه شد ،بهطوری که لوازم
خانگیدربازاربسیارنایابوگرانشد،البتهمشکلتامینکاالپسازمدتیباورودتولیدکنندگانجدیدلوازمخانگیوهمچنین
افزایش تولید تولیدکنندگان قبلی تا حد زیادی مرتفع شد ،اما مشکل گرانی و افزایش قیمت لوازم خانگی همچنان باقی است.
حتیدراینچندماهاخیرکهقیمتدالرکاهشنسبیراتجربهکرده،کاهشیدرنرخکاالهایبازارایجادنشدهاست،تاجاییکهبه
گفتهبرخیمسئوالنقیمتلوازمخانگیتولیدداخلازنمونهمشابهخارجیهمگرانترشدهاست.دراینبارهنایبرئیساتحادیه
فروشندگانلوازمخانگیگفته«:لوازمخانگیدرایران ۳۰درصدگرانترازمدلهایمشابهدرکشورهایهمسایهاست».بههمین
دلیلامروزمیخواهیمبهچراییگرانیتولیدداخلنسبتبهمدلهایمشابهخارجیبپردازیم.
▪سرنوشتلوازمخانگیایرانیمشابهخودرویایرانی؟

این عکس قطار شهری داکا پایتخت
بنگالدشه که نشون میده چه جمعیتی روی
سقف قطاری که با سرعت حدود43.5
کیلومترحرکتمیکنهنشستن



2.1 M views

لوازم خانیگ در مسیر خودروسازی؟

شتر کشورها هرچی جلوتر اومدیم
توی بی
آثار هنری مخصوصا المانهای
از ظرافت
سته شده و معلوم نیست ما برای
شهری کا
آینده چی به جا بذاریم

المانهایشهری
قرن 17و21

این روزها افزایش بیسابقه قیمت اجناس و اوضاع آشفتهبازار،
نقل مجالس مردم شده است ،بهگونهای که همواره بعد از سالم
و احوالپرسی ،مردم از یکدیگر میپرسند« :راستی ،از اوضاع
قیمتهاچهخبر؟»اماهمیشهاینسوالبهوجودمیآیدکهچرا
تولیداتداخلکشوربایدازتولیداتخارجازکشورگرانترتمام
شود .در همین زمینه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی در اظهاراتی راجع به مقایسه قیمت لوازم خانگی تولید
داخل با لوازم خانگی خارجی به تجارت نیوز گفته« :ماشین
لباسشوییتولیدداخل 13میلیوناستدرحالیکهبرندهای
مشابههمینماشینلباسشوییدرکشورهایاطرافبین 7تا
 8میلیون تومان است ».این افزایش قیمتها در حالی در بازار
مشاهدهمیشودکه آمارهایمنتشرشدهازسویمعاونتطرح
و برنامه وزارت صمت نشان می دهد در امسال با افزایش تولید
لوازم خانگی روبه رو بوده ایم .با این حال از آن جایی که واردات
لوازمخانگیهمممنوعشدهبرخیازکارشناساناینموضوعرا
شبیهبهانحصارخودرومیدانندواعالمکردهاندکهاینموضوع
میتوانددرآیندهبرایتولیداتلوازمخانگیهممشکالتیایجاد
کند .البته در کنار انحصار تولیدات داخل گرانی لوازم خانگی
متهمان دیگری هم دارد که باعث شده محصوالت تولید داخل
گران شود .با این حال کارشناسان بر این باورند برای حمایت از
تولیدداخلبایدبهتولیدکنندگانفرصتدادوالبتهاینفرصت
برای زمان مشخص و محدود باشدتا با مشکلی مانند صنعت
خودروسازیمواجهنشویموبایددرکنارحمایتازتولیدکننده
هابازاریرقابتیبرایبهترشدنکیفیتهمایجادکرد.
▪ردپایاحتکاردرگرانی

جدا از انحصار در میان تولیدات داخل که برندهای محدودی
دارد ،رد پای احتکار هم در گرانی ها دیده می شود .پیش از
این سخنگوی تعزیرات حکومتی،
احتکاربهقصدگرانفروشیوخرید
لوازمخانگیبهقصدسرمایهگذاری
توسط برخی خــانــوارهــا را عامل
اختاللدرقیمتلوازمخانگیبیان
کرده و ادعای احتکار  ۷۰درصدی
لوازم خانگی را به استناد گفتههای
تولیدکنندگان و اعضای اتحادیه
لوازم خانگی مطرح کرده بود .این
ادعا با واکنش سید جواد احمدی ،معاون بازرسی و رسیدگی
بهتخلفاتسازمانحمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
همراه شد و در همان زمــان گفته بــود« :تعیین تکلیف قیمت
لــوازم خانگی ،تأکید بر ثبت قیمت
کاالها در سامانه  ۱۲۴و همچنین
استمرار عرضه کاال و دریافت فهرست
توزیع از تولیدکنندگان ،اقدامات
سازمان حمایت در این زمینه هستند.
با وجــود تنوع بــاال در لــوازم خانگی،
در دستهبندی ماشین لباسشویی
سه قلم ،تلویزیون دو قلم و اجاق گاز،
یخچالوفریزرهرکدامیکقلمکاالدر
اینسامانهثبتشدهاست».بااینحال
در حالی که برخی مسئوالن ،احتکار
را عامل افزایش قیمت در بازار لوازم
خانگی میدانند ،فعاالن حوزه تولید
لوازمخانگی،موضوعاتدیگریراهم
مطرحمیدانند.

▪سیاست های نادرست تامین ارز

هــمــان طــور کــه پیش از ایــن گفتیم فــعــاالن ح ــوزه تولید
سیاستهای نادرست تأمین اولیه و تخصیص ارز را هم
بهعنوان مقصر این گرانیها اعالم میکنند .این در حالی
است که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی
دربــاره نسبت وابستگی لــوازم داخلی خانگی به واردات و
نرخ ارز در اواخر سال گذشته گفته بود« :بهطور میانگین این
نسبت در اجاق گاز حدود پنج تا  ۱۰درصد ،در ماشین لباس
شویی و یخچال حدود  ۲۰تا  ۴۰درصد و در تلویزیون بین
 ۸۰تا  ۹۰درصد است ».حمیدرضا غزنوی با تأکید بر این که
امکان تولید برخی قطعات و اجزای وارداتی در داخل کشور
وجود دارد ،به ایرنا گفته« :تولید برخی قطعات وارداتی در
کشور ،صرفه اقتصادی ندارد .بهعنوان نمونه ،موتور یخچال
که قطعه پیچیدهای نیست ،وارداتی است و توان تولید داخل
آن را نیز داریــم ،اما قیمت تمام شده کاالی نهایی با تولید
داخلی این قطعه ،افزایش مییابد .این موضوعی است که
در کشورهای مختلف دیده میشود و شرکتی که یخچال
تولید میکند ،موتور آن را وارد میکند .فناوریهای دیگر،
پیچیدهتر است؛ بهعنوان نمونه ،فناوری ساخت یخچال و
فریزرسایدبایسایدپیچیدگیبیشتریداردوتنهاپنجکشور
آن را در اختیار دارند ».او با یادآوری محدودیتهای وارداتی
و پاسخ ندادن بهتقاضا برای لوازم خانگی هم گفته« :ظرفیت
تولید داخلی لوازم خانگی حدود سه برابر تقاضای داخل
است ،اما موانع تولید اجازه بالفعل شدن این ظرفیت بالقوه را
نمیدهدومهمتریندلیلآن،سیاستگرانفروشیمواداولیه
بهتولیدکنندگانکاالهاینهاییاست».
▪گران شدن مواد اولیه و نرخ دستمزد و بیمه

اما در کنار آن چه تاکنون نوشتیم افزایش قیمت مواد اولیه
برای تولید لــوازم خانگی مانند
فوالد،مس،آلومینیمومحصوالت
پتروشیمی و همچنین گرانی
نرخ ارز را هم می توان به عنوان
عامل افزایش قیمت تمام شده
لــوازم خانگی دانست .به گفته
کارشناسان و البته بررسیهای
انجام شــده ،بهای ورق فوالدی
 15درصد هزینه تولید یخچال و
حدود 35درصدهزینهتولیدلباسشوییراتشکیلمیدهد.
البتهبایدایننکتهراهمیادآوریکنیمکههماکنونارزنیمایی
بهوارداتقطعاتلوازمخانگیدادهنمیشودوارزموردنیازی
کهازمحلتهاترتأمینمیشودباقیمتآزادمحاسبهمیشود.
در کنار آن چه گفتیم باید باال رفتن نرخ دستمزد ،بیمه،
حاملهایانرژیومولفههایدیگرتولید راهمدرنظرگرفت.
▪بهره وری پایین

با وجود آن چه درباره گرانی مواد اولیه گفتیم دلیل نمی
شود که تولید داخلی گران تر از تولیدات خارجی تمام شود
چون محصوالت خارجی هم با همین مشکالت رو به رو
هستند اما آن چه باعث می شود که محصوالت داخلی گران
تر از محصوالت خارجی تمام شود پایین بودن بهره وری در
کشور است که باید با واردات دستگاه های پیشرفته و به روز
این بهره وری را کاهش داد .از این نکته هم نباید غافل شد
که همین گران تمام شدن محصوالت باعث شده صادرات
هم در تولیدات لوازم خانگی به کشورهای دیگر به میزان
قابل توجهی نباشد.

