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مسدود شدن راه بندر اقیانوسی با یک تریلی !




3.1 M views

3.9 M views

روز گذشته درمحور بندر چابهار به ایرانشهر تریلی
حامل گندم واژگــون و همین موضوع باعث مسدود
شــدن تنها جــاده دوطرفه دسترسی به تنها بندر
اقیانوسی می شود .هرچند بعد از چند ساعت جاده باز
شد و عبور و مرور به شکل سابق برگشت اما کاربران به
این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :تنها
بندر اقیانوسی ما تنها یک جاده دو طرفه داره که در
صورت فعال شدن بندر همه خودروهای سنگین عمال
باید از همین جاده عبور و مرور کنن ،حاال تو خود بخوان
حدیث مفصل!» کاربری هم نوشت« :از هندی ها گالیه
می کنیم چرا زودتر بندر چابهار رو عملیاتی نمی کنن،
فکر کن عملیاتی بشه چطور می خوان بارهای رسیده رو
با این زیر ساخت جا به جا کنن».





3.4 M views
2.8 M views

رد پای وندال های خارجی در تخت جمشید!
تصاویری از نوشته هــای حک شــده به زبــان های
انگلیسی ،فرانسوی و  ...روی دیواره های سنگی تخت
جمشید در شبکه های اجتماعی منتشر شد و کاربران
زیادی را به واکنش وا داشت .پیش از این بارها نوشتن
یادگاری توسط هموطنان مان روی بناهای تاریخی مورد
نقد قرار گرفته بود اما حاال می بینیم در کنار وندال های
وطنی ،وندال های خارجی هم بناهای تاریخی کشورمان
را مورد هجوم قرار می دهند .کاربری نوشت« :اونایی
که فکر می کنن اروپاییها خیلی خوب و با فرهنگن بیان
ِ
فرهنگ نداشتهشون
ببینن چطور گردشگران خارجی
رو روی تختجمشید برای ما حک کردن!» کاربر دیگری
نوشت« :نبود قانون و البته نظارت بر بناها و آثار
تاریخی و باستانی باعث شده یه عده از روی ناآگاهی
دست به این کار بزنن ولی با اخذ جریمه های سنگین
می شه جلوی این کار رو گرفت».

سرقت فوق سریع موتور
ویدئویی از سرعت باالی سرقت یک موتور توسط یک
سارق در شبکه های اجتماعی منتشر شد که حیرت
بسیاری از کاربران را به دنبال داشت .این سارق در
حالی که صاحب موتور چند متر با موتور فاصله داشت
در کسری از ثانیه خود را به موتور رساند ،آن را روشن
کرد و با موتور از دست مال باخته و افراد بومی محل
فرار کرد .کاربری در این باره نوشت« :اگه سرعت
سرقت رو هم توی کتاب های گینس می شد ثبت
کرد ایرانی ها حتما رکورددار بودن ».کاربر دیگری
نوشت« :عجیبه ،موندم چطور دزدها با یه هندل موتور
رو روشن می کنن در حالی که صاحب موتور باید چند
هندل بزنه تا موتور روشن بشه .خودم تا حاال دو سه
بار سر هندل زدن موتور دست و پام کبود شده!»
کاربری هم نوشت« :البته نداشتن قفل و برنداشتن
سوییچ موتور هم در سرقت موتور بی تاثیر نبود».





2.1 M views
2.4 M views

باد توربین شکن
روز گذشته فیلمی در فضای مجازی دست به دست
شد که نشان دهنده شکسته شدن پر ههای یکی از
توربینهای بادی نصب شده در منطقه هرزویل منجیل
استان گیالن بود .به گفته مردم منطقه روز گذشته
سرعت وزش باد در منجیل بسیار باالتر از حد معمول
بوده و شاید دلیل شکسته شدن پرههای این توربین
بــادی باشد .بر اســاس گــزارش هواشناسی گیالن
سرعت وزش باد در منجیل به  ۱۱۹کیلومتر بر ساعت
رسیده که در روزهای عادی بین  ۴۰تا  ۵۰کیلومتر بر
ساعت است .مدیر نیروگاه تولید برق شهر منجیل
رودبار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با بیان این که
وزش باد شدید روز گذشته در منجیل سبب بروز
مشکالتی از جمله شکسته شدن یکی از توربینهای
بادی شد ،گفت« :تعمیر توربین در حال انجام است».

صبحانه الکچری با پنیر  ۲۵میلیون تومانی!
پنیر االغ یکی از پنیرهای گران در بازار جهانی به حساب
می آید و اکنون در کشورمان کیلویی  25میلیون تومان
قیمت دارد و یکی از محصوالتی است که مشتریان
خارجی زیادی دارد .به تازگی هم بسیاری از سایت ها با
انتشار تصاویری از یک مزرعه پرورش االغ در اطراف
تهران از محصوالت متنوع تولیدشده از شیر االغ
نوشتند که به دست مشتریهای خاص در کشورهای
مختلف میرسد .جوانی که این مزرعه را مدیریت می
کند گفته« :پنیر االغ در بازار جهانی هر کیلو حدود
هزارو  ۲۵۰دالر یا هزار یورو خرید و فروش میشود.
بعد از گرفتن سفارش ،حدود سه ماه طول میکشد که
پنیر تولید شود و به دست مشتری برسد ».کاربری
نوشت« :کی فکرش رو می کرد االغ این همه با ارزش
بشه و قیمت یک کیلو پنیری که با شیرش درست می
کنن از حقوق  4ماه من هم بیشتر بشه!»

روز گذشته تصویری از یک سنگ قبر که بخشی از آن
را پنل های خورشیدی تشکیل می داد در شبکه های
اجتماعی دست به دست شد و واکنش های زیادی را
بههمراهداشت.براساسگزارشفارساینسنگ قبر
خورشیدی در استان ایالم و در آرامستان امام زاده
علیصالح(ع)نصبشدهاست.درادامهبامخترعاین
سنگ قبر ،هزینه ساخت ،میزان برق تولیدی این پنل
ها و  ...بیشتر آشنا می شوید.
▪مخترع سنگ قبر خورشیدی کیست؟
مخترع این سنگ قبر خود را به فارس این گونه معرفی
کــرده« :علیرضا تیموری هستم .کارشناس رشته
فناوری اطالعات .تقریبا پنج سال است که در حوزه
سیستمهای برق خورشیدی فعالیت دارم .در این
پنج سال نیروگاههای خورشیدی متعددی را در نقاط
مختلف کشور احداث کردهایم ».او درباره ایده اختراع
سنگ قبر خورشیدی گفت« :به دنبال راهــی برای
کاهش هزینه های احداث نیروگاه های خورشیدی
بودیم که متوجه شدیم زمین آرامستا نها دقیقا
شبیه زمینی است که در نیروگاههای خورشیدی مورد
استفاده قرار میگیرد .زمین آرامستانها عموما نیازی
به هموار کردن ندارند .اغلب آرامستا نها نگهبان
دارنــد .آرامستان به راههــای ارتباطی شهری متصل
است .در اطراف آن ساختمانهای بلند ساخته نشده
و جلوی تابش نور خورشید گرفته نمیشود».
▪هر سنگ مزار  ۲۸۰وات برق
این مخترع جوان از ایجاد نیروگاه خورشیدی در هر
شهر و دیار یاد میکند و میگوید« :طبق برآوردی
که انجام دادم توان تولید برق هر سنگ مزار نسبت
به اندازه سنگ متفاوت است و هر چه اندازه سنگ
بزر گتر باشد ،انــرژی بیشتری تولید میشود اما
نمونه سنگ مزار اجراشده در اندازه یک متر و ۶۰
سانتیمتر در  ۷۰سانتیمتر حــدود  ۲۸۰وات در
ساعت برق تولید میکند».
▪هزینه سنگ قبر خورشیدی چقدر است؟
به گفته تیموری با استفاده از آرامستان ها مسئله
زمین را که یکی از مهمترین مــوارد بــرای احــداث
نیروگاه خورشیدی است  ،می شود حل کرد اما آن چه
مورد توجه قرار می گیرد هزینه تجهیزات و پنل های
خورشیدی است که  ۸۵درصد کل هزینه احداث
یک نیروگاه خورشیدی را شامل می شود .با این حال
مخترعاینسنگقبرهامعتقداستقیمتسنگقبر
خورشیدیازسنگقبرهایسنتیارزانتراستومی
گوید«:قیمتارزانترینسنگقبرهایسنتیموجود
در بازار بین  ۵میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تا  ۶میلیون
تومان است در حالی که قیمت تمام شده هر سنگ
قبر خورشیدی  ۵میلیون و  ۲۰۰هزار تومان است».
▪آمادگی آرامستان ها

در همین زمینه رئیس ســازمــان آرامستا نهای
شهرداری بروجرد هم با بیان این که دارالسالم،
نخستین آرامــســتــان دنــیــاســت کــه ای ــن ط ــرح را
بهطورجامع اجرا میکند ،افــزود« :یک قطعه ۵۰۰
تا  ۶۰۰تایی قبر به نام خورشید تابان در آرامستان
دارالــســام بروجرد بــرای اجــرای این طرح در نظر
گرفته ایم ».ترکاشوند در گفت و گویی با ایمنا گفته:
«بــا مشاهده یک کلیپ مبنی بر اختراع پنلهای
خورشیدیکهرویسنگقبرسوارمیشودوبرقپاک
تولید میکند ،مشورتهای الزم با شهردار انجام شد
تا این اختراع در آرامستان مورد استفاده قرار بگیرد».

دریاچه ای که هنوز آب یم رود!
دریاچه ارومیه که روزگاری محل رفت و آمد کشتیهای تفریحی ،باری و مسافربری بود ،روز به روز
کوچک تر می شود و آثار آن خسارت جبران ناپذیری به کشور می زند

رعیت نواز -انتشار تصاویری از کشتی های دریاچه ارومیه که روزگاری در این دریاچه رفت و آمد می کردند و حاال به دلیل خشکی
دریاچه در مشتی خاک فرورفته اند و وضعیت وخیم این دریاچه دوباره مورد توجه قرار گرفته است .هرچند روز گذشته معاون اول
رئیس جمهور در جلسه هماهنگی و بررسی اجرای طرح های اولویتدار استان آذربایجان بر عملیاتی شدن طرح های مرتبط با
احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد اما به گفته مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجان غربی سطح آب فعلی دریاچه نسبت به سال
گذشته 66سانتیمترکاهشداشتهووسعتدریاچههمبیشازهزارکیلومترکاهشیافتهاست.ایندرحالیاستکهدرسالهای
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 دریاچه تا برخی مقاطع کمی
بیشتر آب داشته به مدد نزوالت جوی بوده نه برنامه های ستاد احیای این دریاچه! اگر چه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند طی
این سال ها ریل گذاری اقداماتی مانند تغییر الگوی کشت آغاز شده که برای اثرگذاری نیاز به زمان دارد و حتی عیسی کالنتری
وعده احیا در 1407را می دهد  .با این حال در این گزارش سعی کرده ایم به اهمیت این دریاچه برای منطقه و محیط زیست و آخرین
وضعیت آبی این دریاچه مهم کشور بپردازیم و ببینیم برای احیای آن تاکنون چه کارهایی صورت گرفته است.
▪دریاچه ارومیه از چه زمانی شروع به خشک شدن کرد؟

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران ،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 شد .سازمان ملل در سال  ۱۳۸۴طرح
حفاظت از تاالبهای ایران را تصویب کرد .هرچند استراتژی
حفاظت پایدار از دریاچه ارومیه در خرداد سال  1388توسط
طزیستتدوینشدامادراولینجلسههیئتدولت،
سازمانمحی 
در دوره اول ریاست جمهوری روحانی در  ۱۳۹۲دریاچه ارومیه
در قالب طرحهای ستاد احیا قرار گرفت و مقرر شد ظرف مدت
 ۱۰سال  -از  -۱۳۹۴دریاچه به تراز اکولوژیک خود برسد .در
همین زمینه بیش از  15هزار میلیارد تومان در دولت قبل برای
این موضوع هزینه شد که آن چه از وضعیت دریاچه به چشم می
خورد هیچ دستاوردی نداشته و وضع دریاچه سال به سال بدتر و
این دریاچه خشک و خشک تر می شود!
▪اهمیت دریاچه

در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه ،حداقل  5میلیون نفر
در معرض توفانهای نمکی ،ابتال به امراض تنفسی ،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 ،افت کیفی منابع آب ،به هم پیوستگی جزایر
دریاچه ،ورود گونههای گوشت خوار مهاجم مانند پلنگ ،روباه
و شغال ،بروز تهدید برای حیات وحش به ویژه گوزن زرد ایرانی،
از دست رفتن منابع آرتمیا و به تبع آن کمبود منابع غذایی برای
دیگر آبزیان و پرندگان خواهد بود.
▪تیر آخر انتقال آب زاب!

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
میلیون متر مکعب از خطوط انتقال پساب است که از مدول دوم

تصفیهخانه فاضالب شهر تبریز(ظرفیت ساالنه  121میلیون
متر مکعب) و خط انتقال پساب مدول سوم تصفیهخانه فاضالب
ارومیه(ظرفیت ساالنه  51میلیون متر مکعب) قرار است به
دریاچه راه یابد .این میزان در مجموع به  ٧٧٢میلیون متر مکعب
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 دولت روحانی هم چندی پیش در
گفت و گو با فرهیختگان ادعا کرده بود با توجه به پروژه های
انتقال آب و پساب  ،دریاچه ارومیه سال  1407احیا می شود!
▪هزینه  15هزار میلیاردی در  8سال برای احیای دریاچه

اوایل مرداد سال گذشته 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 بلکه شاهد کاهش تراز آبی دریاچه هم بوده ایم .با پایان
کار ستاد احیای دریاچه ارومیه آن هم با صرف هزینه  15هزار
میلیاردی که هیچ دستاوردی برای دریاچه نداشت حاال قرار
است مرکز هماهنگی و ارزیابی احیای دریاچه ارومیه ذیل نظر
سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شود و وظیفه آن به طور
قانونیپیگیریتامینحقابهساالنهدریاچهاست.وظیفهایبس
خطیر که تنها راهکار بازگرداندن آب به دریاچه تا کنون شناخته
شده است و از آن رو مرکزی جداگانه هم برایش ترتیب داده اند.
▪آخرین وضعیت دریاچه

دریاچه ارومیه در وضعیت طبیعی باید  32میلیارد مترمکعب
آب داشته باشد ،اما هم اکنون حجم آب آن تنها  2.7میلیارد
مترمکعب است! و این وضعیت ،گویای عملکرد ناموفق یک دهه
ستاد احیای دریاچه ارومیه است! طبق گفته مدیرکل حفاظت
محیطزیست آذربایجان غربی به باشگاه خبرنگاران وسعت
عرصه آبی پارک ملی دریاچه ارومیه به  ۲هزار و  ۴۸۹کیلومتر
مربع رسیده که نسبت به سال قبل یک هزار و  15کیلومتر مربع
کاهش پیدا کرده است .سطح دریاچه هم در مقایسه با سال
گذشته همین موقع  ۶۶سانتی متر کاهش داشته است .به
گفته این مقام زیست محیطی ،حجم آب موجود در دریاچه هم
در مقایسه با سال گذشته بیش از  ۴۱درصد کاهش یافته است.

عکس :ایرنا

مسدود شدن راه بندر اقیانوسی با یک تریلی!

معجزه مهربانی پرایدی
گاهی اوقات یک شاخه گل یا یک لبخند می تواند در
زندگی آدم معجزه ای ایجاد کند .البته شاید برای بعضی
ها این موضوع خیلی کلیشه ای و شعاری باشد اما یکی از
کاربران شبکه های اجتماعی درباره تجربه اش از معجزه
مهربانی این گونه نوشت« :توی خیابون یه پراید گرفت
جلوم ،طوری که عصبی شدم و رفتم کنارش و شاکی که
این چه وضع رانندگیه؛ سرنشین کنار راننده شیشه رو
داد پایین و یه شاخه گل که دستش بود رو داد به من
و گفت :ببخشید! سریعترین تغییر وضعیتم از خشم
به لبخند بود  .بهش میگن معجزه مهربونی!» کاربری
نوشت« :درباره معجزه مهربونی موالنا این جوری زیبا
می گه که از محبت خارها گل می شود».

قربهایی که برق
تولید یم کنند!

