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اگرهایعبدالملکی،شامجنجالیشهردار وتصمیم 30ثانیهای!




سوء مدیریت
بدتر از جنگ!

درچندسالاخیرحدود  4میلیوننخلخشک

شدهدرحالیکهدر 8سالجنگتحمیلیحدود2
3.1 M views

3.9 M views

اگرهای جنجالیعبدالملکی

مادرزنشهرداربجنوردمشاوردامادششد!

ویــدئــویــی از صحبت هــای چند ســال پیش حجت
عبدالملکی وزیر فعلی کار و رفاه اجتماعی در زمانی که
هنوز در دولت سمتی نداشته در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که در آن می گوید« :اگه از منابع
موجود در بخش کشاورزی استفاده کنیم در میان مدت
می تونیم به دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل
بشیم .اگه نفت و گاز رو تبدیل کنیم به محور توسعه در
بلندمدت می تونیم به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل
بشیم .اگه همزمان جمعیت مون به  ۱۵۰میلیون نفر
ارتقا پیدا کنه می تونیم حتی به قدرت اول جهان در افق
تمدنی تبدیل بشیم ».کاربری نوشت« :هرپیش بینی و
تحلیلی باید مبتنی به عدد و رقم باشد تا قابل ارزیابی
و محاسبه شود  ».کاربر دیگری نوشت« :با این تفکر
من هم ادعا می کنم اگر به مقدار کافی ماست در دریا
بریزیم ،در افق تمدنی ،دریایی از دوغ خواهیم داشت!»

انتصاب مادرزن شهردار بجنورد به عنوان مشاور شهردار
این شهر واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی
به همراه داشت .جواد حمیدی راوری ،شهردار بجنورد
در حکمی مادر همسر خود را که گفته می شود یک معلم
بازنشسته است به عنوان مشاور امور بانوان و خانواده
شهرداری بجنورد منصوب کــرد️.خبرها حاکی است،
حتی مراسم معارفه این مادرزن بهعنوان مشاور شهردار
بجنورد در شهرداری برگزار شده و مادر همسر آقای
شهردار کار خود را نیز در شهرداری آغاز کرده است.
کاربران به این انتصاب واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت«:تا حاال پدر زن ها برای دامادها کار پیدا می کردن
و حاال باب جدیدی در انتصاب های فامیلی با این انتصاب
باز شد ».کاربری هم نوشت« :واقعا ممکنه مادر زن آقای
شهردار توانایی چنین پستی را داشته باشد اما زیان
انتصاب های فامیلی بیشتر از سودش است».





2.8 M views

مرگقهرمانبعداز 2سالکما

3.4 M views

تصمیمگیری 30ثانیهای!

خبردرگذشتفرنگیکارسابقکشورمانکهبهدلیلضرب
و شتم در کمپ ترک اعتیاد ،حدود دو سال در کما بود ،روز
گذشته بازتاب زیادی داشت .محسن قاسمی ملیپوش
سابق کشتی فرنگی ایران و دارنده مدال طالی آسیا دو
سال پیش به دلیل اعتیاد در یک مرکز کمپ ترک اعتیاد
بستری می شود و هدف ضرب و شتم شدید کارکنان
کمپ قرار می گیرد و به کما می رود ،متاسفانه روز گذشته
او در  ۳۱سالگی درگذشت .قاسمی عالوه بر کسب طالی
آسیا در سال  ،۲۰۱۱در رده جوانان در سال  ۲۰۱۰هم
طالی آسیا را در کارنامه داشت .کاربری نوشت« :امان از
اعتیاد که می تونه یک قهرمان رو به این سرعت به زانو در
بیاره ».کاربری هم نوشت« :متاسفانه در سال های اخیر
زیاد شاهد ضرب و شتم در کمپ های ترک اعتیاد بودیم
که باید با نظارت بیشتر جلوش گرفته بشه».

ویدئویی از تصمیم گیری وزیر ورزش و وزیر بهداشت
در خصوص مجوز برای حضور تماشاگران بازتاب زیادی
داشت .حمید سجادی ،در حاشیه جلسه هیئت دولت در
دیدار سرپایی با عیناللهی ،وزیر بهداشت خطاب به او
درباره زمان بازگشت تماشاگران به ورزشگاهها سوال می
کند که عیناللهی میگوید« :شما بگویید برای چه تاریخی
میخواهید و آیا پروتکلها را رعایت میکنند؟» سجادی در
واکنش به این موضوع می گوید« :یک مصوبه برای حضور
تماشاگران تا ۳۰درصد گنجایش ورزشگاه بدهید . ...من
به نمایندگی (از جامعه ورزش) قول میدهم» .عیناللهی
همبازگشاییورزشگاهرابهرعایتپروتکلهاموکولکرد.
کاربری نوشت« :این همه مدت معطل همین گفت و گوی
 30ثانیه ای برای تصمیم گیری بودیم!»





میلیوننخلدرکشورمانازبینرفتهاست

مقایسهسطحآبدریاچهارومیهبینسالهای 1378و 1400عمقفاجعهرانشانمیدهد،درعینحال
مسئوالندولتقبلوعدهاحیایدریاچهدر 1407رامیدهندآیابایدامیدواربود؟

نخلهایجنوبکهزمانیباقامتهایسوختهوبرافراشتهاما
بیسرروایتگرجنگبودنداینروزها براثربیآبی یاشوریآب
یسرکرده
بدوناینکهتوپ،تانکونارنجکدشمنآنهاراب 
باشد ،جان خود را از دست می دهند .متاسفانه آمارها نشان
میدهدطیسهسالگذشتهبهدلیلسوءمدیریتدرمصرف
آب بیش از  4میلیون نخل در کشورمان خشک شده ،این در
حالیاستکهدردورانجنگتحمیلیحدود 2میلیوننخل
درکشورمانازبینرفتهاست.درادامهضمنبررسیآماریاز
سطحزیرکشتنخلدرکشورمانبهتبعاتاینسوءمدیریت
که باعث از بین رفتن میلیون ها نفر نخل شده ،پرداخته ایم
که نشان می دهد سوء مدیریت می تواند تخریبی به مراتب
بیشترازجنگبهکشورتحمیلکند.
▪سطحزیرکشتنخلدرکشور

در ایران خرما در  ۱۵استان ایران کشت میشود و بیش از
 ۲۵۰هزار هکتار نخلستان در کشور وجود دارد که از میان
ن های خرماخیز ،پنج استان بیش از  ۹۹درصد خرمای
استا 
کشور را تولید میکنند .به لحاظ سطح زیرکشت ،استان
سیستان و بلوچستان با حدود  ۵۴هزار هکتار نخلستان در
رتبهنخستواستانهایخوزستانبا ۳۵هزارهکتار،بوشهر
با حدود ۳۴هزار هکتار ،هرمزگان با ۳۳هزار هکتار ،فارس با
 ۳۱هزار هکتار و جنوب کرمان با ۳۰هزار هکتار در رتبه های
بعدیقراردارند.
▪حجمخرمایتولیدیدرکشور

2.4 M views

2.1 M views

قتلبهدلیلدرگیری 2دانشآموز

شامجنجالیشهردار

ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
در آن می بینیم دو نفر در محیطی شبیه حیاط یک مدرسه
با هم درگیر شده اند .ادعا شده است که این دو نفر دو
دانش آموز هستند که در مدرسه با هم دعوای شان شده
و مدرسه برای تعیین تکلیف با اولیای آن ها تماس گرفته
است .متاسفانه این دو پدر هم در مدرسه با هم درگیر
می شوند و گفته شده یکی از آن ها جان خود را از دست
داده است .کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :این اتفاق نشون می ده که یه عده واقعا
اعصابندارنوبهجایحلمشکلخودشونیکمشکلبه
مشکالت اضافه می کنن ».کاربر دیگری هم نوشت« :باید
خیلی مراقب بود چون یک درگیری کوچیک ممکنه یا باعث
از دست دادن جونت بشه یا این که جون کسی رو بگیری».

مجید طهوریان عسکری ،عضو هیئت رئیسه شورای
شهر مشهد تصویری را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد
که واکنش های زیادی را به همراه داشت .او با انتشار
عکسی از یک بشقاب ساالد در توئیتر نوشت« :آیا باورت
می شه این شام نفر اول کلیدداری شهر بهشت،شهردار
مشهدالرضا (ع) است؟» این توئیت خیلی زود با واکنش
های گسترده همراه شد .برخی از دانه برنج روی قاشق جا
مانده نوشتند و برخی هم به دوغ کنار ظرف اشاره کرده
بودند .علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت سابق
نوشت« :ولی اون دوغ رو با ساالد نخور! اگه کبابش رو
نمی خوری البته!» کاربر دیگری نوشت« :حاال فرض کنیم
که شهردار ساالد خورده دیگه توئیت کردنش توسط عضو
شورای شهر برای چی اتفاق می افته».

دریاچه ای که آب یم رود!

ساالنه حدود 8میلیون تن خرما در جهان تولید می شود که
کشور ما با تولید بیش از یک میلیون تن خرما جایگاه ویژه ای
دراینبیندارد.ایران ۱۵درصدتولیدو ۲۱درصدسطحزیر
کشت خرمای دنیا را به خود اختصاص داده است .سیستان
و بلوچستان با تولید ساالنه بیش از  ۲۰۳هزار تن خرما در
رتبه نخست و جنوب کرمان با  ۲۰۰هزار تن ،فارس با ۱۶۲
هزار تن ،شرق کرمان با  ۱۵۱هزار تن ،بوشهر با  ۱۵۰هزار
تنوخوزستانبا ۱۴۸هزارتندررتبههایبعدیقراردارند.
▪تبعاتخشکینخلها

هنوز از ماجرای ریشه کن کردن نخل ها برای صــادرات به
قطر زمان زیادی نمی گذرد ،اتفاقی که گفته می شد به دلیل
خشکسالی در حال رخ دادن بود و کشاورزان برای این که
خشکی نخل های شان را نبینند اقدام به کندن و فروش آن
هامیکردند.قطعااینسوءمدیریتنهتنهادربلندمدتکه
در کوتاه مدت هم صدمات جبران ناپذیری به نخیالت کشور
زدهوایننکتهنبایدفراموششودکهکاهشنخیالتباافزایش
بیکاریوکاهشتولیدوصادراتخرماهمراهخواهدبودالبته
عواقب زیست محیطی و مهاجرتی کشاورزان آن هم در بلند
مدتمشکالتزیادیرابرایکشوربههمراهخواهدداشت.

رعیتنواز-انتشارتصاویریازوضعیتدریاچهارومیهبینسالهای ۱۳۷۸و ۱۴۰۰درشبکههایاجتماعیبازتابفراوانیداشته
است .در ویدئویی که تصویری از آن را می بینید اختالف سطح آب دریاچه ارومیه در فاصله سال های  1378تا 1400به خوبی
نشاندادهشدهومیبینیمکهسطحآبایندریاچههیچشباهتیبه 22سالقبلنداردوبهشدتکاهشپیداکرده،ایندرحالی
است که در سال های اخیر بیش از 15هزار میلیارد تومان برای احیای این دریاچه هزینه شده اما به گفته برخی کارشناسان هر
روز حجم و وسعت دریاچه ارومیه بیشتر آب می رود و برخی از نمایندگان مجلس در آذربایجان غربی هم معتقدند این که تاکنون
دریاچهتابرخیمقاطعکمیبیشترآبداشتهبهمددنزوالتجویبودهنهبرنامههایستاداحیایایندریاچه!اگرچهبرخیدیگر
ازکارشناسانمعتقدندطیاینسالهاریلگذاریاقداماتیمانندتغییرالگویکشتآغازشدهکهبرایاثرگذارینیازبهزماندارد
وحتیعیسیکالنتریوعدهاحیادر 1407رامیدهد .بااینحالدراینگزارشسعیکردهایمبهاهمیتوآخرینوضعیتاین
دریاچهمهمکشوربپردازیموببینیمبرایاحیایآنتاکنونچهکارهاییصورتگرفتهاست.
▪دریاچهارومیهازچهزمانیشروعبهخشکشدنکرد؟

دریاچهارومیهبهعنوانبزرگتریندریاچهداخلیایران،بزرگ
ترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب
شور دنیا از اواسط دهه  1380شروع به خشک شدن کرد و بنا
بر آمار بینالمللی تا سال  ۲۰۱۵میالدی حدود  ۸۰درصد
از مساحت آن خشک شده بود .برنامه عمران سازمان ملل در
 ۱۳۸۴طرححفاظتازتاالبهایایرانراتصویبکرد .درسال
« ۱۳۸۷تفاهمنامه مشترک حفاظت و مدیریت پایدار حوضه
طزیستووزارتخانههایجهاد
دریاچهارومیهبینسازمانمحی 
کشاورزی و نیرو و استانداری کردستان ،آذربایجان شرقی و
طزیستبرنامهمدیریت
غربی»امضاشد.سالبعد،سازمانمحی 
جامع دریاچه ارومیه را تدوین کرد و خرداد  ۱۳۸۸استراتژی
حفاظت و بهرهبرداری پایدار از دریاچه ارومیه تصویب شد .در
اولینجلسههیئتدولتدر ۱۳۹۲مطرحشدودریاچهارومیه
در قالب طرحهای ستاد احیا قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت
 ۱۰سال-از-۱۳۹۴دریاچه بهترازاکولوژیکخودبرسد.
▪اهمیتدریاچه

مهم ترین عامل ایجاد آثار مخرب زیست محیطی و بیماری در
ساکنان حواشی دریاچه های خشک شده ،گرد و غبار سمی
است.درصورتخشکشدندریاچهارومیه،حداقل 5میلیون
نفردرمعرضتوفانهاینمکی،ابتالبهامراضتنفسی،تخریب
اراضی کشاورزی ،مهاجرت و فقر قرار میگیرند و دولت نیز
متحمل خسارت های قابل توجهی برای ایجاد شغل ،تامین
رفاه و حفظ سالمت مردم آسیب دیده خواهد شد .همچنین
دیگر پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه شامل تشدید
فرونشست،افتکیفیمنابعآب،بههمپیوستگیجزایردریاچه،
ورودگونههایگوشتخوارمهاجممانندپلنگ،روباهوشغال،بروز
تهدید برای حیات وحش خصوصا گوزن زرد ایرانی ،از دست
رفتن منابع آرتمیا و به تبع آن کمبود منابع غذایی برای دیگر
آبزیانوپرندگانخواهدبود.
▪تالشیدرحدگزارش

در همه این سال ها که ستاد احیای دریاچه ارومیه شکل گرفته
است،بهرغممیلیاردهاتومانبودجهمصوب ،برخیکارشناسان
معتقدند؛عمده فعالیت های انجام شده در چند سال گذشته
چــنــدان تاثیری نداشته اســت و  اگــر چــه طــی ایــن ســال ها
ریلگذاریاقداماتیمانندتغییرالگویکشتآغازشدهاست اما
برایاثرگذارینیازبهزماندارد .بااینحال،دستاندرکارانش
همچنانبرموفقیتپروژههاتاکیددارند.پروژههاییکهتاکنون
میزان اثر بخشی آن ها مشخص نشده است! و تا پایان سال٩٩
تنهایکسومراهبرایاحیایکاملدریاچهطیشدهبود.

▪تیرآخرانتقالآبزاب!

اکنون همه امیدهای مسئوالن ستاد احیا به تونل انتقال آب و
پساب های تصفیه شده است ،چرا که هر چه در چنته داشتند
از سال  ٩٢تاکنون رو کرده اند و اکنون تیر آخر انتقال ۶۰۰
میلیون مترمکعب آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه و ١٧٢
میلیونمترمکعبازخطوطانتقالپساباستکهازمدولدوم
تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز(ظرفیت ساالنه  121میلیون
مترمکعب)وخطانتقالپسابمدولسومتصفیهخانهفاضالب
ارومیه(ظرفیت ساالنه  51میلیون متر مکعب) قرار است به
دریاچهراهیابد.اینمیزاندرمجموعبه ٧٧٢میلیونمترمکعب
در سال می رسد در حالی که دریاچه ساالنه نیازمند  ٣هزار
و  ۴۲۶میلیون مترمکعب آب برای رسیدن به تراز اکولوژیک
دریاچه اســت! با این حال عیسی کالنتری ،رئیس سازمان
حفاظت محیط زیست در دولــت روحانی هم روز گذشته در
گفت و گو با فرهیختگان گفته است که با توجه به پروژه های
انتقالآبوپساب،دریاچهارومیهسال 1407احیامیشود!
▪هزینه 15هزارمیلیاردیدر 8سالبرایاحیایدریاچه

اوایل مرداد امسال مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای
دریاچه ارومیه از هزینه 15هزار میلیارد تومانی ستاد احیا خبر
داد .هزینه ای که نه تنها باعث رشد تراز آبی دریاچه نشده که
شاهدحجمکاهشترازآبیدریاچههمبودهایم.قراراستحال
که کار ستاد احیای دریاچه ارومیه با این کارنامه به پایان رسیده
است ،مرکزهماهنگیوارزیابیاحیایدریاچهارومیه ذیلنظر
سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شود و وظیفه آن به طور
قانونی پیگیر تامین حقابه ساالنه دریاچه است .وظیفه ای بس
خطیرکهتنهاراهکاربازگرداندنآببهدریاچهتاکنونشناخته
شدهاستوازآنرومرکزیجداگانههمبرایشترتیبدادهاند!
▪آخرینوضعیتدریاچه

دریاچه ارومیه در وضعیت نرمال باید  32میلیارد مترمکعب
آب داشته باشد ،اما هم اکنون حجم آب آن تنها  2.7میلیارد
مترمکعب است! و این وضعیت ،گویای عملکرد ناموفق یک
دههستاداحیایدریاچهارومیهاست!طبقگفتهچندروزپیش
مدیرعاملشرکتآبمنطقهایآذربایجانغربیبهایسنا،وسعت
فعلی دریاچه ارومیه ۲۰۲۷کیلومتر است که آمار مقایسه ای با
مدت مشابه سال قبل ،نشان از کاهش ۱۳۸۵کیلومتر مربعی
مساحتدریاچهدارد.رهبردینبابیاناینکههماکنوندریاچه،
 ۲میلیاردو ۷۳۰میلیونمترمکعبآبدارد،اظهارکرد«:حجم
آب دریاچه ارومیه در ۱۷دی ماه سال گذشته ۴میلیارد و۶۸۰
میلیون مترمکعب بود که آمارها کاهش یک میلیارد و ۹۵۰
میلیونمترمکعبیحجمآبدریاچهرانشانمیدهد».

