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مرگاللههای زاگرسوطاعوندریکقدمیگاوها!




زنگهای انسان
ساز در مدارس

برخی کشورها برای رشد و فرهنگ سازی
زنگ هایی را به شست و شوی پای والدین و
نظافت مدرسه اختصاص داده اند
2.1 M views
2.8 M views

مرگاللههایزاگرس
صحبتهاییکمستندسازکهمدیریتجهانگردیخوانده
در خصوص الله های واژگون زاگرس بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشت .جواد قارایی که مستند های
ایران گردی اش از تلویزیون پخش می شود در یکی از
ویدئوهایی که از زاگرس منتشر کرده می گوید« :اللههای
واژگون زاگرس درحال انقراض هستند به هیچ عنوان
اون ها رو نخرید و نچینید۲۵ .کیلومتر کوهپیمایی در
منطقه زاگرس لرستان داشتم و فقط همین منطقه بسیار
کوچیک نشانی از الله واژگون داشت ».کاربران به این
موضوع واکنش نشان دادنــد .کاربری دربــاره دالیل
انقراض این گل زیبا که از طریق پیاز و بذر تکثیر می
شود ،نوشت « :چرای احشام ،تخریب زیستگاه برای ایجاد
اراضی کشاورزی ،برداشت مستقیم این گیاه و عرضه به
بازار مهمترین عوامل تهدید الله های واژگون است».



طاعوندریکقدمیدامداریها
حذف ارز  ۴۲۰۰در سازمان دام پزشکی ،تهیه واکسن
بهعنوان بهترین راه جلوگیری از بیماریهای شایع در
میان دامها را با چالش روبهرو کرده و هزینهای افزون
بر نهاده را بر دوش دامداران گذاشته است به طوری که
گفته شده برخی به خاطر گرانی این واکسن ها یا دام خود
را فروخته اند یا قید تزریق واکسن را زده اند که خطراتی
از جمله شیوع بیماری های دامی را می تواند به همراه
داشته باشد .با این حال مدیرکل دام پزشکی گلستان در
جمع خبرنگاران روز گذشته اعالم کرد که هم اکنون۱۰۰
درصد واکسیناسیون دامهای عشایر بهصورت رایگان
انجام میگیرد .کاربری نوشت« :واقعا دامداری توی این
گرونی نهاده ها ،واکسن و دارو سخته و نیاز به جهاد داره».
کاربری هم نوشت« :به نظرم دام باید به صورت رایگان
واکسن بخوره و اال ممکنه یه دامدار از پس هزینه هاش بر
نیاد و گوشتی رو وارد چرخه غذایی کنه که خطرات زیادی
برای سالمت داشته باشه».

مدرسه یکی از محیط هایی است که باید در آن هم به
آموزش دانش آموزان اهمیت داده شود و هم پرورش.
در کشورهایی مثل اندونزی ،ژاپــن ،چین و  ...در
مدارس به جز آموزش تحصیلی به موضوعات دیگری
از جمله اهمیت احترام به پدر و مادر ،نظافت و  ...هم
بهبچههایاددادهمیشودتابهعنوانفرهنگجامعه
در کودکان نهادینه شود تا در کنار تربیت خانواده ها
شاکله رفتاری آنان برای سنین بزرگ سالی تشکیل
شود .به همین منظور زنگ هایی شبیه به زنگ های
درسی برای دانش آموزان در نظر می گیرند که روز
گذشته یکی از این کالس ها که زنگ شست و شوی
پای مادران در اندونزی بود مورد توجه قرار گرفت.
امــروز می خواهیم با تعدادی از این کالس ها آشنا
شویم.
▪زنگ شستن پای مادر



گاز نجییب که هدر یم رود !

هم اکنون ایران به رغم بهره مندی از منابع عظیم هلیوم ،وارد کننده این گاز
استراتژیک است در حالی که قطر ساالنه  35درصد از میدان گازی مشترک با ایران
هلیوم صادر می کند
رعیت نواز« -ایران با وجود ذخایر عظیم گاز هلیوم ،وارد کننده آن است ».این چکیده ای از صحبت های چند روز پیش یکی از
اعضایاتاقبازرگانی درنشستهیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهراناست.بهگزارشایسنامهردادعباددرایننشستگفته:
«گازهلیومدرایرانبهعنوانیکسرمایهملیرسمافراموششدهاست».اوهمچنینبابیاناینکهذخایرمشترکهلیومایران
و قطر ،بین ۲۵تا ۴۰درصد از ذخایر هلیوم جهان به شمار میرود ،توضیح داده که همچنان شرایط برداشت آن در ایران فراهم
نشدهاست.پیشازاینهممرکزپژوهشهایمجلسدرگزارشیازاهمیتسرمایهگذاریدراینحوزهنوشتهاست.بااینحال
دراینگزارشبهمواردکاربردیاینگازنجیب،اقتصادآنووضعیتایراندرحوزههلیومپرداختهایم.
▪هلیوم و مصارف آن

3.9 M views

3.1 M views

واکسن از آن دولت تا این دولت!

برخوردزشتشورایشهرباپاکبانها!

توئیت های متناقض معاون رئیس جمهور حسابی مورد
توجه قرار گرفته .در تصویری که کاربران منتشر کردهاند
سیدمحمد حسینی در آخرین روزهای دولت روحانی که
بسیاری با هشتگ «واکسن وارد کنید» تالش می کردند
مسئوالنرابهوارداتواکسنمتقاعدکنند،نوشتهاست:
«حاال که به همت نخبگان و ستاد اجرایی ،مطالبه و شعار
«واکسن می سازیم»،تحقق یافته مانور دادن و تبلیغ زیاد
روی خرید واکسن مشکوک خارجی چه وجهی دارد؟» او
اما چند روز پیش و بعد از واردات میلیون ها دوز واکسن
نوشته« :سیاسی بازی تا کجا؟ بازی بازی با جان مردم هم
بازی؟ دولتمردان غربگرای اصالح طلب ،واردات واکسن
را هم مشروط به پذیرش اف ای تی اف می دانستند .حاال
که ظرف چند روز بدون پذیرش اف ای تی اف میلیون ها
دوز واکسن وارد شده چه توجیهی دارند؟ آیا نباید به خاطر
آدرس غلط دادن ،محاکمه و مجازات شوند؟»

روز گذشته تصویر ناراحت کننده ای از نحوه دیدار اعضای
شورای شهر بندرعباس با پاکبانان در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که انتقادهای زیادی را برای شورای
شهر بندر عباس به همراه داشت .در این دیدار همان
طور که در تصویر مشخص است اعضای شورا روی صندلی
نشسته اند در حالی که پاکبان های دوست داشتنی و
زحمتکش روی زمین! پیش از این هم در سال  97این
اتفاق در برازجان افتاده بود که عذرخواهی شهردار
برازجان را به همراه داشت .کاربری نوشت« :واقعا برای
اون عضو شورایی که حاضر شده جلوی این پاکبان های
زحمتکش روی صندلی بشینه متاسفم ».کاربر دیگری
نوشت«:یعنیشورایشهرنمیتونستبهتعدادپاکبانها
صندلیبگیرهبذارهکهحرمتاینعزیزانهمحفظبشه؟»





در کشورهای آسیای شرقی مثل کره جنوبی ،چین،
ژاپن ،اندونزی و  ...آیین های مختلفی برای سپاس از
والدین و افراد سالخورده وجود دارد که یکی از آن ها
زنگ شست وشوی پای والدین در مدارس است .روز
گذشته ویدئویی از این کالس که در یکی از مدارس
اندونزی برگزار شد در شبکه های اجتماعی دست به
دستشد.دراینکالسکههفتهاییکباربرگزارمی
شود دانش آموزان باید پای مادران خود را بشویند و
از زحمات او قدردانی کنند .البته در کشورهای چین
و ژاپن دیگر والدین تنها هدف مراسم شستوشوی
پاها نیستند ،بلکه پاهای بزرگان ،معلمان و مربیان
نیز در این مراسم شستوشو میشود و دانش آموزان
باید از این ابتکار عمل برای نشان دادن قدردانی از
سالخوردگان استفاده کنند و به آنان بگویند « به من
فرصتی بدهید تا زحمات شما را جبران کنم».
▪زنگ نظافت یا همان آشوجی

3.4 M views
2.4 M views

رپرتاژتابلوبرایگلزار؟
حتما شما هم ویدئوی عجیب مصاحبه با چند دختر و پسر
دهه هشتادی را دیده اید که از طرفداران دوآتشه
محمدرضا گلزار هستند و اشک و گریه شان فضای مجازی
را ترکانده است .در این ویدئو مجری از این طرفدارها
می پرسد دنیای بدون رضا گلزار چطوری است؟ که با هق
هق این طرفدارها روبه رو می شویم و صحبت هایی مثل
«حتی تصورش هم سخت است .اگر رضا گلزار نباشد ،من
هم نیستم!» یا «نبودن رضا گلزار طاقت فرساست .من
حاضرم به هیچ کدام از هدف هایم نرسم اما رضا گلزار
موفق باشد ».یا «بعضی وقت ها که رضا گلزار به سفر می
رود ما دل مان می گیرد ،تهران برای ما سیاه است و»...
بسیاری از کاربران نوشته اند که این رفتارها مشکوک
استچهبسامثلماجرای«چندمیگیریگریهکنی»اینها
هم یک چیزی میگیرند که برای کسی غش و ضعف بروند.

ماسک کاری!
در حالی که به منظور جلوگیری از ابتال به کرونا ،ماسک
ش روزمره شهروندان در
تبدیل به جزئی ثابت از پوش 
سراسر جهان شده برخی از افراد با ایدههای خالقانه
و استفاده از آلترناتیوهای عجیب سعی در رعایت
توصیههای ایمنی دارند .مانند یک شهروند اندونزیایی
که ماسک عجیبش او را به سوژه رسانهها تبدیل کرده
است و ویدئوی او در شبکه های اجتماعی با بازدید
باالیی همراه بود« .نِ نگاه بودیاسا» ۴۴ساله که اهل بالی
اندونزی است در یک پارکینگ کار میکند و برای این که
به خاطر نداشتن ماسک جریمه نشود و همزمان بتواند
از سوت که ابزار کارش است هم استفاده کند اقدام
به ساخت ماسکی با کمک پوست نارگیل کرده که مورد
توجه قرار گرفته است .کاربری نوشت« :ماسک این
بنده خدا بهتر از اوناییه که ماسک رو زیر دماغ خودشون
می زنن و انگار که اصال ماسک نزدن!»

در کشور ما فقط در مدارس دولتی بیش از  50هزار
نفر در پست های خدمت گزار و سرایدار مشغول به
کارند که یکی از وظایف شان نظافت و پاکیزه نگه
داشتن مدرسه است با این حال بر اساس شواهد
و نیز گزارش ها وضعیت بسیاری از مدارس از نظر
نظافت مطلوب نیست .این در حالی است که در
مــدارس ژاپــن ،پست خدمت گــزار وجــود نــدارد و
دانش آموزان خودشان وظیفه نظافت مدرسه را به
عهده دارند و یک زنگ کالسی به نظافت اختصاص
داده شده است .با به صدا درآمدن این زنگ ،همه
دان ـشآمــوزان آستین باال میزنند و دست به کار
نظافت کالسها ،راه پلهها و حیاط مدرسه میشوند.
آشوجی یا همان تمیزکردن مدرسه ،شامل جارو
کردن کالس ها و راهروها ،تمیز کردن سطل های
زباله  ،تمیز کردن تخته ها ،سرویس های بهداشتی
و دیگر قسمت های مدرسه است .همین کالس ها
باعث شده این اتفاق به جزئی از فرهنگ مردم ژاپن
تبدیل شود و شاهد این باشیم که طرفداران فوتبال
این کشور هر کجا برای تماشای بازی به ورزشگاه می
روند در انتهای بازی محلی را که نشستند بر خالف
دیگران تمیزتر از قبل تحویل می دهند.

هلیوم یکی از  6گاز نجیب موجود در طبیعت است که پس
از هــیــدروژن بیشترین فــراوانــی را در جهان دارد و در اثر
فعالیتهای رادیواکتیو درون زمین تشکیل می شود .این
ماده بی بو ،بی رنگ و بی مزه است و از لحاظ جرمی سبک تر
از هواست .از این رو به راحتی وارد جو شده و از دسترس خارج
می شود .این عنصر در آب حل شده و دارای رسانش حرارتی
باالیی است .از آن جایی که هلیوم گازی بیاثر است و قابل
سوختن نیست؛ یکی از کاربردهای آن ،تمیز کردن مخازن
سوختی است .این ویژگی هلیوم منجر میشود که به عنوان
یک خنککننده در نیروگا هها هم استفاده شود .خاصیت
هلیوم و همچنین چگالی کم آن باعث میشود که به جز صنایع،
بیمارستانها هم از آن استفاده کنند .هلیوم ،میتواند تعداد
تنفس را کاهش دهد که این برای برخی از بیماران تنفسی
مفید است .هلیوم در زمینه های مختلف دیگری همچون
تصویربرداری با تشدید مغناطیسی (ام.آر.آی) ،جوشکاری،
انتقال حرارت در نیروگاه های هسته ای و همچنین پر کردن
بادکنکهای هلیومی استفاده میشود.
▪وضعیت کنونی و چشم انداز اقتصاد هلیوم

بررسی ها نشان می دهد که در دهه گذشته تقاضای هلیوم از
عرضه آن بیشتر بوده و این موضوع به افزایش قیمت این ماده
منجر شده است تا جایی که با بررسی و مقایسه شاخص قیمتی
موادمختلفازجملهطال،نقره،پالتین،نفتخاموگازطبیعیبا
شاخصقیمتیهلیوم،مشاهدهمیشودکهرشدقیمتهلیومدر
دهه گذشته ،بیشتر از سایر مواد پرکاربرد بوده است .در گزارش
مرکز پژوهش های مجلس هم آمده است که تا چند سال آینده
تقاضایهلیومازعرضهآنباالترخواهدبودواینموضوعاهمیت
سرمایه گذاری در این حوزه را بیشتر میکند .هم اکنون ساالنه
درجهانبیشاز 6میلیاردفوتمکعببهارزشبیشاز 6میلیارد
دالرگازهلیوممصرفمیشود.قیمتهلیوممایع(خریدفله)در
دههگذشتهتقریب ًادوبرابرشدهاست.سهمآمریکاازدیگرکشورها
در تولید هلیوم بیشتر است و بعد از آن قطر قرار دارد .متاسفانه
سهم تولید ایران با وجود داشتن نزدیک به 30درصد از هلیوم
جهانصفراستوواردکنندهاینگازهستیم.
▪منابع گازی هلیوم در ایران

میدان گازی پارس جنوبی بزرگ ترین منبع گازی دنیاست ،اما
غلظت هلیوم موجود در این حوزه گازی ،باال نیست .با این حال
میزان باالی گاز موجود در پارس جنوبی موجب شده است که
ایران ظرفیت تبدیل شدن به قطب هلیوم (27درصــد هلیوم
تولیدیجهان)راداشتهباشد.شاهداینادعاکشورقطراستکه
از حوزه مشترک با ایران توانسته به رتبه دوم تولید هلیوم در دنیا
تبدیل شود .در گزارش مرکز پژوهش ها که تیر سال  97تنظیم
شده آمده است عالوه بر پارس جنوبی ،ایران میدان های گازی
مختلفی دارد که باید امکان وجود هلیوم با غلظت باالتر در آن ها
بررسیشود.اینمیادینعبارتنداز:آرش،آغاجاری،آغار،پارس
شمالی ،تابناک ،تنگ بیجار ،خانگیران ،خیام ،داالن ،رهام،
سرخون،سردارجنگل،سفیدباغون،سلمان،فردوسی،فرزادآ،
فارو ،شانول ،گشوی جنوبی ،کیش ،کنگان ،کمان کوه ،مختار،

هما ،هامون ،هالگان ،نار ،مدار ،هنگام ،وراوی.
▪سهم ایران در تولید و مصرف هلیوم

به رغم بهره مندی از منابع عظیم هلیوم در کشورمان متاسفانه
هم اکنون واردکننده این ماده استراتژیک هستیم و به عبارتی
سهم ایران در تولید هلیوم ،صفر است .در حالی که قطر توانسته
ازمیدانگازیمشترکساالنهبیشاز 2میلیاردفوتمکعبگاز
هلیوم استخراج کند و  35درصد صادرات گاز هلیوم جهان را
به خود اختصاص دهد .بر اساس گزارش های به دست آمده در
ایرانساالنهتنهاحدود 260هزارلیترهلیوممایعبرایمصارف
بیمارستانی و دستگاه های ام.آر.آی استفاده می شود و جدا از
آن برای جوشکاری ،شست و شو و خنک کردن مخازن سوختی،
مصارفهستهایو...همکاربرددارد.براساسگزارشهاقیمت
هر سیلندر  50لیتری حدود  13میلیون تومان است .یعنی
لیتری  26هزار تومان! البته مرکز پژوهش های مجلس اعالم
کرده که در زمان تحریم در سال 97هر لیتر هلیوم تا 60دالر هم
توسط ایران از روسیه خریداری شده است.
▪لزوم سرمایه گذاری در این حوزه

همان طور که پیش از این نوشتیم قطر با استخراج هلیوم از
میدانمشترکگازیباکشورمانتوانستهبهدومینصادرکننده
گاز هلیوم جهان تبدیل شود این در حالی است که سهم ایران از
این گاز صفر است ،اما این بدان معنا نیست که قطر گاز هلیوم
ما را استخراج می کند بلکه گاز هلیوم همراه با دیگر گازها
از میادین گازی بیرون میآید و در کشور ما هم از این میدان
مشترک گاز هلیوم استخراج میشود ،اما برای جداسازی،
جمعآوریوتصفیهآننیازبهتجهیزاتپیشرفتهاستامابهدلیل
نبود پاالیشگاه این گاز در کشور ما در مشعلها سوزانده و هدر
میرود .البته به گزارش ایسنا ایران در سال )2012( 1391
تالشهاییرابرایجذبتکنولوژی،بهویژهازطرفشرکتهای
فرانسوی ،برای راهاندازی تجهیزات تولید گاز هلیوم در پارس
جنوبی آغــاز کــرد ،اما در همان مراحل ابتدایی این طرح به
فراموشیسپردهشد.بدیهیاستکهتولیداینمادهاستراتژیک
در داخل کشور ،نه تنها باعث ایجاد ارزش افــزوده برای گاز
طبیعیوجلوگیریازهدررفتاینمادهارزشمندمیشود،بلکه
باعث یک تحول در صنایع مختلف استراتژیک در کشور خواهد
شد همچنین گزارش مرکز پژوهش ها در  3سناریوی بدبینانه،
نرمال و خوش بینانه به سرمایه گذاری در این حوزه پرداخته که
حتی در حالت بدبینانه که با ثابت بودن قیمت هلیوم و افزایش
نیافتنمیزانتقاضاواستخراجدرحدنیازکشوربودههمسرمایه
گذاری دارای سود بوده است.

