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دههاتنسنگطالدرخانهروستاییان!


هشر شناور
 10هزار نفری!
دلیلساختشهرهایشناوردرکنارهاقیانوسهاچیست؟

یک تن گندم یا فوالد؟
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ده ها تن سنگ طال در خانه روستاییان!
صحبت های امام جمعه ورزقان درباره قاچاق طال و انبار
کردن ده ها تن طال در خانه روستاییان در شبکه های
اجتماعی بازتاب زیادی پیدا کرد .البته باید یادآوری کنیم
که هفته گذشته در باره توقیف  20تن سنگ طال که به
طور قاچاق از معدن خارج شده و به شهر ورزقان رسیده
بود نوشتیم .با این حال به گزارش فارس حجتاالسالم
مهدی پورمحمد درباره مشکالت معدن طالی ورزقان،
گفت« :در استحصال از این معدن از سیانور استفاده
میکنند که برای مردم و حتی حیوانات مشکالتی به وجود
آورده است .انتظار نداریم این مشکالت به صفر برسد
اما میتوانند این مشکل زیست محیطی را به حداقل



برسانند ».پورمحمد ،دومین مشکل به وجود آمده به
واسطه این معدن را ناشی از استخراج برشمرد و توضیح
داد« :این معدن طال به نام مردم منطقه است اما مردم
این منطقه هیچ سودی از وجود این معدن و استخراج
آن نمیبرند واکنون بسیاری از جاد ههای منطقه خاکی
هستند و رسیدگی چندانی به آ نها نمیشود ».او در
بخش دیگری از صحبت هایش نابسامانی در خارج کردن
سنگهای طال از منطقه را مورد انتقاد جدی قرار داد و
ابراز کرد« :درخانه هر روستایی اندریان حدود دهها تن
سنگ طال وجود دارد اما متاسفانه منبع ملی و بیتالمالی
که برای همه مردم کشور است رها شده و مردم بومیو
محلی هم از آن استفاده نمیکنند و در اختیار قاچاقچیان
قرار گرفته است».



ایــن روزهـــا شگفتی هــای کمی در جهان دور و اطــراف
نمیبینیم ،شگفتی هایی که انسان ها خالق آن هستند.
به زودی قرار است در کره جنوبی ،شهر شناوری ساخته
شود تا از انسان ها در برابر باال آمدن آب دریاها مراقبت
کند .این پروژه قرار است با هزینه  ۱۵۰میلیون پوند برای
اسکان  10هزار نفر تا سال  ۲۰۲۵به پایان برسد .این شهر
شناور در ساحل کالنشهر بوسان ساخته میشود و در برابر
سیل مقاوم است و از چندین جزیره تشکیل شده است که
همزمان با آب دریا باال میآیند .طراحان این پروژه امیدوارند
بتوانند شهرهای شناوری را ایجاد کنند که از طریق انرژی
خورشیدی ،غذا و آب شیرین خود را تأمین می کنند .این
توافقنامه در چارچوب برنامه اسکان بشر سازمان ملل
متحد امضا شده است که در بیش از  ۹۰کشور جهان در پی
بهبود روشهای پایدار زندگی در شهرهاست.
▪ویژگیهای منحصربه فرد شهرهای دریایی
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نرخاستخدامشاهداز ۲۰۰هزارتومانبهباال!

جریمهفوتبالیبهسبکاصحابکهف

این روزها در نزدیک دادگاه ها عده ای را می بینی که
همان اطراف میچرخند و به دنبال افراد مستاصل،
عصبانی و خسته ای هستند که باید برای دادگاه شاهد
ببرند .همه جور شهادتی میدهند در پروند ههای
ضرب و جرح ،دیه ،طالق و حتی پرونده اقتصادی .اصال
هر جا که قاضی حضور شاهد یا شاهدانی را تشخیص
دهد آن ها هم پای کارند .اما شرط و شروط شان زیاد
است .بسته به نوع پرونده و عجله فرد قیمت تغییر
می کند .طبق گزارش همشهری قیمت این شاهدان
از  200هزار تومان در دادگاه های مهریه و نفقه شروع
می شود و تا یک میلیون تومان و بیشتر در پرونده های
خاص می رسد .کاربران به این موضوع واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :به نظرم مجازات شهادت دروغ
کمه و به همین دلیل به یک شغل کاذب تبدیل شده».

ویدئویی از میزان جریمه تیم های فوتبال در سال1385
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بخشی از
برنامه نود آن سال هاست .در این فیلم گزارشگر می
گوید« :تیم پرسپولیس برای  90ثانیه تاخیر در زمین و
داشتن  4بازیکن اخطاری در دیدار با سپاهان  350هزار
تومان و تیم سپاهان به خاطر تاخیر 2دقیقه ای در همین
بازی  60هزار تومان جریمه شدند ».کاربران به میزان
جریمه ها در آن سال واکنش نشان دادنــد .کاربری
نوشت« :باورم نمی شه چطوری این همه تورم توی 15
سال اتفاق افتاده ».کاربر دیگری نوشت« :واقعا توی
این مدت شاهد گرونی هایی بودیم که اصحاب کهف بعد
از 309سال خواب شاهدش نبودن».کاربریهم نوشت:
«سال  1385حداقل حقوق  216هزار تومان بوده و به
نظر اون سال قیمت جریمه های فوتبالی کم بوده».
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تلگراموآپدیتهایرویایی
حدود هشت سال از زمان آغاز به کار تلگرام می گذرد و
حاال به یکی از پیام رسان های مطرح جهان تبدیل شده که
هر بار با آپدیت های جدید خود کاربرانش را هیجان زده
می کند .به تازگی هم اعالم شده تلگرام قصد دارد در
نسخه آزمایشی که برای سیستم های مک در نظر گرفته،
قابلیت «تبدیل عکس به متن» را در اختیار کاربران قرار
دهد.تاپیشازاینکاربرانبرایتبدیلنوشتههایداخل
عکس به متن باید از نرم افزار یا بات ها کمک می گرفتند
اما ظاهرا در آپدیتهای بعدی چنین امکانی با یک کلیک
برای کاربران این پیام رسان فراهم خواهد شد .کاربری
نوشت« :این طور که داره تلگرام پیش می ره واقعا شاهد
این خواهیم بود که تلگرام بره برامون نون هم بگیره».
کاربری هم نوشت« :کاش مسئوالن به جای فیلتر کردنش
سعی کنن از تجربه این پیام رسان استفاده کنن».

356 K views

وقوعاولینجرمدرفضا
شاید باورتان نشود ولی اولین جرم در فضا چند سال
پیش توسط یک خانم فضانورد اتفاق افتاده است .ماجرا
از این قرار است که شوهر سابق این خانم با پیامی روی
تلفن همراهش مواجه می شود که به او اخطار داده شده
یک نفر قصد دارد وارد حساب شما شود .او خودش را به
بانک می رساند که موضوع را بررسی کند .به او می گویند
فردی خارج از جو کره زمین حساب شما را چک کرده است
و این مرد از همسر سابقش شکایت می کند و با این که
پولی از حساب این مرد خارج نشده ،خانم فضانورد در
روزهای گذشته در دادگاه مجرم شناخته شد و اولین
جرم در فضا به نام او به ثبت رسید .کاربری نوشت« :من
موندم چطوری اون توی فضا اینترنت داشته ولی توی
خونه ما فقط در نقاط خاصی اینترنت داریم».

طراحان این پروژه ،سعی دارند تمام انرژیهای الزم در این
شهر را از طریق انرژی خورشیدی ،باد و برق آبی تامین کنند
و این شهر را بسیار پاکیزه و عاری از هرگونه عامل آلوده
کننده محیط زیست نگه دارند .محققان و طراحان ،ایده
ساخت قایقهای تفریحی را نیز مدنظر دارند تا با شناور
شدن روی سطح آب اقیانوسها و دریاها ،عالقهمندان به
حضور در چنین خانههایی را به نزدیکی آنها منتقل کنند.
نکته جالب این است که حتی چنین سیستمهای حرکتی
روآبی نیز غیرآالینده است و انرژی حرکتی مورد نیاز خود
را از خورشید تامین میکند .در کل به نظر میرسد در
دهههای آینده ،راهکارهای پیش پای بشر برای ادامه حیات
در قلب گرمایش زمین در نوع خود خیرهکننده باشد.
▪ 4دلیل دانشمندان برای ساخت شهرهای شناور

حل مشکالت جمعیتی
1
رشد جمعیت و غیر قابل سکونت شدن زمین در آینده
بههمراهمشکالتیکهذکرشد،عرصهرابرایزندگیآیندگان
تنگخواهدکرد،امادرپروژهشهرهایدریاییجمعیتقابل
توجهی در این شهرها اسکان خواهند یافت که در مجاورت
چشماندازهای بینظیر و دستساز بشری از فضای طبیعی
یگذرانعمرخواهندداشت.
نظیرپارکهایترکیب 
گرمای زمین
2
یکی از دالیل ساخت شهرهای شناور جدا از جاذبه
گردشگری آن ،دوری از گرمای زمین است .واضح است که
کرهزمین در حال گرم شدن است و این فرایند نگرانکننده
بشر را مجبور کرده برای مقابله با پیامدهای احتمالی و گاه
قابل تصور آن ،دور اندیشیهای الزم را انجام دهد.
باال آمدن سطح آب دریاها و اقیانوسها
3
ایــن پدیده نیز جایگاه چندانی بــرای ادامــه حیات
بیدغدغه بشری باقی نگذاشته است و احتمال آن میرود
که در آینده با آب شدن یخچالهای قطبی آب سطح دریا
و اقیانوسها باال بیاید و زمین را برای ساکنان آن غیرقابل
سکونتکند.
آلودگی اتمسفر
4
آلودگی اتمسفر مشکل جدی این روزهای کره زمین
استکهازدالیلبسیاریسرچشمهمیگیرد.محققانبااین
پروژه به دنبال کاهش آلودگی زمین و کمک به ثبات جوی و
آب و هوایی هستند .در این پروژه ،راهکارهایی برای آینده
و ارائه جایگزینهای مناسب در این باره مطرح میشود.

آیاخشکشدنرودخانههابهمصرفباالیآبدرصنایعمربوطمیشود؟
تولیدهرتنفوالد،مس،گندموبرنجچقدرآبمصرفمیکندوچقدرمیارزند؟

رعیتنواز-اینروزهابحثآبهنوزداغاستوبرخیافرادصنایعرایکیازمتهمانکمآبیمیدانندایندرحالیاستکهطبق
آمار وزارت نیرو در سال 1399تنها 2/4میلیارد لیتر آب از حدود 93میلیارد لیتر آب شیرین مصرفی در بخش صنعت مصرف و
 82میلیاردلیترهمدربخشکشاورزیاستفادهشدهاست.طبقاینآمار 8/3میلیاردلیترهمبهعنوانآبآشامیدنیدرشهرها
و روستاهای کشور مصرف شده است .اما برای این که از میزان آب مصرفی در اقالم کشاورزی و صنعتی بیشتر آگاه شویم ،میزان
آب مصرفی برای فلزهای مختلف از جمله مس و فوالد را در هر تن با میزان مصرفی برای محصوالت کشاورزی مثل گندم و برنج
مقایسه کرده ایم که در ادامه می خوانید .البته ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که منظور از تهیه این گزارش فقط اطالع از
میزانآبمصرفیدرصنعتوکشاورزیاستکهبایدبامکانیزهکردنآبیاریدرکشاورزیازهدررفتآبجلوگیریکردوگندم
یکیازکاالهایاساسیواستراتژیکاستکهبایددرآنبهخودکفاییبرسیم.
▪فوالدچقدرآبمیخورد؟

مقدار آب مصرفی برای تولید فوالد با توجه به فرسوده یا به روز
بودندستگاههاوزیرساختهامتفاوتاست،برخیازمجتمع
های فوالدی مدعی صرفه جویی۴۰درصدی در مصرف آب
نسبت به پنج سال گذشته هستند و برخی دیگر نه تنها میزان
مصرف آب را کم نکرده اند بلکه به دلیل فرسودگی زیرساخت
هایشان این میزان را افزایش داده اند .یک کارخانه فوالد
عمال بدون داشتن آب نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد .به
همین دلیل است که کارخانه های فوالد به طور معمول باید در
نزدیکیمنابعفراوانآبشیرینساختهشوندتاهمبهآبمورد
نیازشان دسترسی کافی داشته باشند و هم کیفیت آب مورد
نیازشان تضمین شده باشد.آمارهای وزارت نیرو در سال ۹۹
نشان می دهد برای تولید هر تن فوالد حدود «۲۳۰هزار لیتر»
آبمصرفمیشود،بهعبارتیبرایتولیدهرکیلوفوالدمانیاز
به ۲۳۰لیتر آب داریم .البته برخی گزارش ها هم اعالم کرده
اند که برای تولید هر کیلو فوالد به 280لیتر آب نیاز است.
از آن جا که سال گذشته حدود  30میلیون تن فوالد در
کشور تولید شده یعنی حدود  700میلیون متر مکعب آب
در این بخش مصرف شده است.
هر تن فوالد هم در بازارهای جهانی بین  600تا  650دالر
خرید و فروش می شود .اگر  600دالر را مالک قرار دهیم
هر تن فوالد در بازار جهانی  16میلیون و  800هزار تومان
می شود یعنی هر کیلو فوالد  16هزار و  800تومان .با توجه
به میزان آب مصرفی فوالد هر  280لیتر آب به  16هزار و
800تومان تبدیل شده است.
▪مسچقدرآبمیخورد؟

آب یکی از مهمترین مواد اولیهای است که در تولید مس به کار
میرود و اگر تامین نشود امکان فراوری مس وجود ندارد .چون
فراوریمسطیعملیاتفلوتاسیونانجاممیشودوفلوتاسیون
به این معناست که تمام خاکی که از معدن برداشت میشود
باید بهصورت دوغاب در بیاید و با آن فلوتاسیون انجام شود تا
مس فراوری و کنسانتره تولید شود .مرکز پژوهش های مجلس
شــورای اسالمی سال  1398در گزارشی اعالم کرده است
که میزان مصرف آب برای تهیه هر تن فوالد در  3واحد تغلیظ،
لیچینگ و پاالیشگاه در مس سرچشمه 28/2متر مکعب بوده
کهاینیعنیهرکیلومس 282لیترآبمصرفمیکند.
در سال  1399در کشور ما  280هزار تن مس تولید شده
است که یعنی در سال گذشته حدود  8میلیون لیتر آب هم
در این صنعت مصرف شده است.
▪ ۱۳۰۰لیترآببرایهرکیلوگندم

گندم جزو سه غذای اصلی انسانهاست .ساالنه ۶۵۰میلیون
تنگندمتولیدمیشودکهبخشاعظمآنتوسطانسانبهمصرف
میرسد .برای تولید این میزان گندم  ۷۹۰میلیارد متر مکعب
آب مصرف میشود .مصرف این آب در مناطق مختلف یکسان
نیست.مثالدراسلواکیبهخاطرنوعآبوهواوهمچنینمکانیزه
کردنآبیاریبرایهرکیلوگندم ۴۶۵لیترآبنیازاست.امادر
کشورمابهدلیلآبیاریسنتیوغرقابیبودنآبیاریهامعموالبه

ازایهرکیلوگندم 1300لیترآبمصرفمیشود.
سال گذشته آمارها از تولید 14میلیون تن گندم در کشور خبر
می دادند که یعنی برای تولید گندم در سال گذشته حدود یک
میلیاردو 820میلیونلیترآبمورداستفادهقرارگرفتهاست.
قیمت گندم در بــازار جهانی به ازای هر تن  275دالر
است .اگر قیمت دالر را  28هزار تومان در نظر بگیریم ،هر
کیلوگندم  7هزارو  700تومان می شود یعنی به ازای هر
 1300لیتر آب  7هزار و  700تومان به دست آورده ایم.
▪ ۲۵۰۰لیترآببراییککیلوبرنج

برنج غذای اصلی بیش از نیمی از ساکنان کره زمین است.
ساالنه بیش از  ۶۷۲میلیون تن برنج کشت میشود .هرچند
برای هر کیلو برنج در کشورمان تا هنگام برداشت ۱۶۷۰
لیتر آب مصرف میشود اما با جدا شدن پوست برنج (شالی)
یک سوم وزن آن کاهش پیدا میکند که میزان آب مصرفی
برای تولید هرکیلو برنج را به  ۲۵۰۰لیتر میرساند.
به گزارش ایرنا در سال ۲،1399میلیون و ۶۰۰هزارتن برنج
سفیددرکشورتولیدشدهاستکهبهمعنیمصرف650میلیون
مترمکعبآببرایتولیداینمحصولاست.نکتهقابلتاملاین
جاست که طبق گزارش خبرگزاری موج به نقل از مدیر زراعت
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان  ،این استان در سال
 1399بیش از 5300هکتار را زیر کشت برنج داشته است .از
آن جایی که هر هکتار حدود  4350کیلو برنج می دهد ،سال
گذشته اصفهان  23هزار تن برنج تولید کرده است که یعنی 5
میلیون و  700متر مکعب آب مصرف کرده است.قیمت برنج
ایرانیاینروزهابهکیلویی 60هزارتومانرسیدهاست.
▪حرفآخر

قطعا اگر میزان مصرف آب برای تولید سیب ،هندوانه ،خیار،
سیب زمینی و  ...را که ساالنه مقدار زیادی از آن ها به دلیل
مازاد تولید دور ریخته یا خوراک دام می شوند ،محاسبه کنیم
می بینید که مصرف آب این محصوالت به شدت بیشتر از
صنایع است .البته از این نکته نباید غافل شد که متاسفانه در
برهه ای از تاریخ به دالیلی از جمله جنگ تحمیلی بسیاری
از صنایع آب بر در مناطق مرکزی و دور از مرزها ساخته شده
اند .اما پیش از هر کاری باید جلوی تکرار این کار گرفته شود
و از این به بعد از احداث کارخانه های آب بر در مناطق دچار
تنش آبی جلوگیری شود .البته بهینه سازی مصرف آب را هم
چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی باید با جدیت
دنبال کرد .در پایان مجدد باید به این نکته اشاره کرد که
مقایسه مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت به
معنی حذف یا کاهش کشاورزی نیست چون محصوالت
کشاورزی از جمله گندم و برنج بخش بزرگی از موضوع
امنیتغذاییماراشاملمیشود ومالحظاتامنیتیداردکه
شایدنتوان آن را با عدد و رقم های مالی سنجید .اما می توان
با مکانیزه کردن آبیاری در بخش کشاورزی بخش بزرگی از
آب مصرفی کشور را کاهش داد .همچنین باید صنایع خود
را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند تا میزان مصرف آب
در آن بخش هم کاهش پیدا کند .ما در حالی به ازای تولید هر
تن فوالد 23مترمکعب آب مصرف می کنیم
که در دنیا به ازای تولید هر تن فوالد خام فقط
۸مترمکعبآبمصرفمیشودکهاینمقدار
تقریبا3برابر استاندارد جهانی است.

