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یک شنبه  8خرداد 1401
 27شوال .1443شماره 20948

رانت به پروازیها و بازگشت جوجه ُکشی !




2.4 M views

3.9 M views

آبادان در حال و هوای مسیر اربعین

مرگ روزانه  7تا  10نفر به دلیل نبود عضو پیوندی

این روزها حال و هوای آبــادان ،حال و هوای عجیبی
است .انگار شهر رنگ و بوی اربعین دارد .یک سو دمامه
زن ها ،در عزای هموطنان مان دمام زنی میکنند ،یک
سو امدادگران بی وقفه در حال تالش برای آواربرداری
هستند و یک سو هم مردم داغدیدهای که با تمام غمی
که بر دل دارند در حال مهمان نوازی از امدادگران
هستند .کاربران هم با بازنشر تصاویری از این مهمان
نوازی به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :نه تنها مردم آبادان که از اطراف هم موکبها
برای پذیرایی از امدادگران خودشون رو به آبادان
رسوندن و موکب زدن ».کاربر دیگری نوشت« :ما
مردم نشون دادیم که توی غمها کنار هم هستیم و
برای همدردی هر کاری میکنیم».

«در ایران بیش از  ۲۵هزار بیمار در فهرست انتظار
پیوند قرار دارنــد و از این تعداد روزانــه  ۷تا ۱۰
نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنند».
این جمالت بخشی از صحبتهای قائم مقام واحد
فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی کشور است .این در
حالی است که طبق گزارش ها ،بر اساس آمار در ایران
ساالنه  ۵تا  ۸هزار مرگ مغزی داریم که با توجه به این
تعداد  ،تنها  2هزار و  500تا  4هزار نفر با رضایت
خانواده به اهدای عضو میرسند .کاربری در این باره
نوشت« :از اون جایی که حادثه خبر نمیکنه به نظرم
قبل از این که مرگ مغزی به سراغ مون بیاد بریم کارت
اهدای عضو بگیریم و وصیت کنیم که اعضای بدن مون
رو اهدا کنن تا جون آدمها رو بشه نجات داد».





2.8 M views

تغییرات اقلیمی دنیا را با بحرا نهای جدیدی
روبــهرو میکند و با توجه به ایــن که بشر توجه
چندانی به جلوگیری از آن ندارد ،باید خودمان را
برای شرایط جدید آماده کنیم .یکی از این شرایط،
کم آبی است که زندگی میلیاردها نفر در سراسر
جهان را تهدید میکند .در همین راستا به گزارش
دیجیاتو ،پژوهشگران با رو شهـــای مختلفی
میخواهند با چنین وضعیتی مقابله کنند .حاال
تیمی از پژوهشگران دانشگاه تگزاس یک الیه
ژل ارزانقیمت تولید کردهاند که با آن میتوان در
خشکترین شرایط اقلیمی مانند کویر ،از هوا آب
آشامیدنی گرفت.
▪توسعه ژل برای گرفتن آب از هوای خشک

3.4 M views

رانت  50هزار میلیاردی به پروازیها

دومین نوزاد رها شده

کــاربــری بــا یــک حــســاب سرانگشتی دربــــاره 50
هــزار میلیارد تومان یــارانـهای که دولــت ساالنه به
هواپیماسوارها پرداخت میکند ،این گونه نوشت:
«قیمت سوخت هواپیما در جهان بیش از یک دالر است
اما در داخل به نرخ  ۶۰۰تومان به شرکتهای هواپیمایی
فروخته میشود! یعنی با مصرف ساالنه  1.5میلیارد
لیتر ،بابت سفر با هواپیما به دهک پردرآمد بیش از ۵۰
هزار میلیارد تومان یارانه میدهیم .حتی آبان  ۹۸که
بنزین مردم عادی گران شد هم این نرخ تغییر نکرد!»
کاربری نوشت« :اگه دولت میخواد یارانه رو به اهلش
بده باید یارانهای رو که به پولدارها میده قطع کنه و به
دهکهای پایینی بده .قطعا دهکهای باال هواپیما سوار
میشن ».کاربری اما نوشت« :با باال رفتن قیمت سوخت
هزینه حمل و نقل هوایی هم باال میره و به همین نسبت
قیمت تمام شده برخی محصوالت افزایش پیدا میکنه».

کشف نــوزاد رهــا شــده مقابل شیرخوارگاه آمنه در
شبکههای اجتماعی به این دلیل بازتاب زیادی پیدا کرد
که در هفته گذشته یک نوزاد چند روزه دیگر هم در
سطل زباله پیدا شده بود .خدا رو شکر حال هر دو نوزاد
خوب است و نوزاد تازه پیدا شده هم اکنون در یکی از
بیمارستانهای شهر تهران تحت فرایند درمانی قرار
دارد .با این حال ،معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
با اشاره به آمار ۳۰هزار خانواده متقاضی فرزند خواندگی،
گفت« :سال گذشته  ۶۱نوزاد توسط والدین زیستی خود
در جوار شیرخوارگاهها رها شدهاند ».البته به گزارش
روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور،
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ،ادامه داد:
«هم اکنون بیش از  ۳۰هزار خانواده متقاضی در سامانه
ملی فرزند خواندگی ثبتنام کردند که پرونده  ۱۷هزار
خانواده تکمیل شده و منتظر پذیرش کودک هستند».





2.4 M views

تولید آب در کویر
اب ژل ارزان!

3.1 M views

شروع جوجه ُکشیهای هولناک؟

حراج سوسکهای خاک ماه خورده!

روز گذشته ویدئویی از دفن هزاران جوجه یک روزه
در شبکههای اجتماعی دست به دست شد که بازتاب
زیــادی داشــت .هر چند به گفته معاون اجتماعی و
پیشگیری رئیس کل دادگستری استان اردبیل،
دادستانی به این موضوع ورود کرده و تا تشخیص
عامل یا عامالن این اقدام بررسیها را ادامه خواهد
داد اما کاربران با بازخوانی خاطره کشتار جوجههای
یک روزه در فروردین سال  1399به این موضوع
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :باز اینا شروع
کردن از این کارا کردن! خدا میدونه چه نقشهای
دارن .هر دفعه یک دونــه از این ویدئوها میدن
بیرون یه امتیاز از دولت میگیرن » .کاربری هم
نوشت« :من موندم چرا این جوجهها رو نمیدن توی
روستاها تا بچهها بزرگ شون کنن».

دانشمندان پس از فرود فضاپیمای آپولو  ،11خاک
ماه را به سوسکهای آلمانی خوراندند تا مطمئن شوند
که این مواد حاوی عوامل بیماریزا نیست .حاال این
سوسکها به مزایده گذاشته شدهاند .در سال،2007
این سوسکها با قیمت  10هزار دالر در حراجی به
فروش رفتند .این مزایده جدید از پنجشنبه هفته
پیش افتتاح شده و تا تاریخ  23ژوئن ( 2تیر) ادامه
پیدا میکند .هم اکنون باالترین قیمت پیشنهاد شده
برای این مزایده  11هزار دالر است .کاربران هم به
این مزایده واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :االن
چرا فکر کردن سوسکهای خاک ماه خورده باید برای
مردم جذاب باشن و مردم برای تصاحب شون پول
بدن ».کاربر دیگری نوشت 11« :هزار دالر برای سه تا
سوسک مرده ،مردم خیلی عجیب شدن».

دانشمندان و مهندسان دانشگاه تگزاس در
آستین موفق به توسعه یک روش نوآورانه شدهاند تا
به مردم در مناطق خشک و بیابانی برای دسترسی
به آب آشامیدنی کمک کنند .نتیجه کار محققان
در ژورنــال  Nature Communicationsمنتشر
شــده اســت .ایــن الیــه ژل قیمت بــاالیــی نــدارد
و همچنین از مــواد کمیابی هم ساخته نشده،
بنابراین میتوان آن را به تولید انبوه رساند و در
کشورهای مختلف استفاده کرد .عالوه بر این،
انرژی کلی ورودی به آن برای تولید آب هم تقریبا
ناچیز است.
▪ 2دالر برای تولید روزانه  6لیتر آب در کویر
قیمت هر کیلوگرم از ایــن ژل تنها به دو دالر
میرسد و همین یک کیلوگرم میتواند در مناطقی
با رطوبت نسبی  ۱۵درصد ،روزانه بیش از  ۶لیتر
آب بگیرد .اگر رطوبت نسبی در منطقه  ۳۰درصد
باشد ،میزان آب تولیدی آن به  ۱۳لیتر در روز
میرسد .شاید این میزان آب چندان زیاد نباشد،
اما با افزایش ضخامت الیه یا آرایههای مختلف از
آ نها میتوان میزان آب تولیدی را افزایش داد.
البته طبق گزارش ها ،عمر مفید این ژ لها برای
تولید آب تنها یک هفته است .این ژل به افراد
اجازه میدهد که حتی در خشکترین و گرمترین
مناطق زمین هم از هوا آب تهیه کنند .بنابراین
میلیو نها نفر در سراسر جهان با استفاده از آن
میتوانند آب آشامیدنی روزانه خود را تامین کنند.
▪اشکال مختلف الیه ژل
الیه ژل دانشمندان انعطافپذیر است و میتوان
به راحتی آن را به شکل واندازههای مختلف درآورد،
بنابراین میتواند نیاز افــراد مختلف را برطرف
کند .عالوه بر این ،به گفته محققان برای درست
کــردن ژل تنها به دو دقیقه زمــان نیاز است و با
فرایند سادهای هم روبهرو هستیم .پس از آن ،ژل
باید فرایند خشککردن انجمادی را پشت سر
بگذارد و در ادامه با جدا شدن از قالب ،فورا قابل
استفاده است .بودجه این پژوهش توسط دارپا یا
همان آژانس پروژههای پژوهشی پیشرفته دفاعی
تامین شده و بخشی از پــروژه این سازمان برای
تامین آب آشامیدنی مورد نیاز سربازان در مناطق
و اقلیمهای مختلف محسوب میشود.

تجربه انن کاریت
بعد از عملی شدن طرح جدید نان به صورت آزمایشی در استان زنجان
مردم این شهر و نانواییها از تجربه شان میگویند

رعیت نواز -اردیبهشت امسال توفانی شروع و حذف ارز  4200تومانی از روی بسیاری از کاالها عاملی شد تا قیمتها سر به
فلک بگذارد .آن روزها درست بعد از اعالم حذف ارز  4200تومانی از آرد و گندم و گران شدن قیمت آرد باعث شد برخی از این
فضا سوء استفاده کنند و شایعه گران شدن نان را به راه بیندازند و همین موجب شد شاهد صفهای طوالنی در نانواییها باشیم.
مدتی بعد «کارت نان» مطرح و تصاویری از آن هم منتشر و خیلی زود تکذیب شد .در نهایت اما از طرحی رونمایی شد که براساس
آن ،استان زنجان از ابتدای خرداد به صورت آزمایشی محل اجرای طرح جدید نان باشد و حاال قزوین هم به عنوان دومین استان
یها به دستگاههای کارت خوان مخصوص
شاهد اجرای شیو هنام ه جدید فروش نان است .در قالب این طرح قرار است تمامی نانوای 
مجهز شوند .به این شکل که مردم بعد از خرید نان کارت میکشند و پول نان یارانهای را پرداخت میکنند و از آن جا که نانوایی
آرد را به قیمت آزاد خریده است دولت ما به التفاوت مبلغ نان یارانهای تا قیمت اصلی نان را به حساب نانوایی واریز میکند .حاال
یک هفته از روزی که زنجانیها با کارت خوانهای جدید در نانواییهای شان رو به رو میشوند ،گذشته است .در ادامه با تماس با
برخی از اهالی زنجان و نانواییهای این استان به چگونگی روند این طرح در این استان پرداخته ایم که در ادامه آن را میخوانید.
▪طرحی برای هوشمند سازی فروش نان

به گفته مسئوالن مربوط ،دلیل اجرای طرح عرضه نان فقط با
کارت بانکی و کارت خوانهای نصب شده در واحدهای نانوایی،
جلوگیری از قاچاق گندم و آرد توسط افراد سودجوست .روش
اجرای هوشمند سازی فروش نان که قرار است برای انجام این
طرح اجرا شود و تاکنون مسئوالن درباره اش صحبت کردهاند به
این شکل است که دولت به نانواییها آرد را به قیمت آزاد میدهد
اما در ازای فروش نان به نانوایی یارانه میدهد .قیمت نان در این
طرح هیچ تغییری نمیکند و محدودیتی هم در تعداد خرید نان
وجود ندارد .در این طرح با نصب کارت خوانهای مخصوص
مــردم پول نانی را که خرید هاند به قیمت یــارانـهای پرداخت
میکنند و مابه التفاوت قیمت تا نرخ آزاد را دولت به حساب
نانواییها واریز میکند.
▪وضعیت فروش نان کارتی از زبان زنجانی ها
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زهــرا یکی از شهروندان زنجانی در تماس تلفنی به
خبرنگار ما از تغییرات خرید نان در طرح جدید میگوید:
« تنها تغییری که در نانواییها به وجــود آمــده پــرداخــت با
دستگاههای پوز جدید است ،کارت خوانهای جدید برای هر
نانوایی متفاوت است .مثال نانوایی که سنگک میفروشد ،در
صفحه کارت خوانش عکس نان سنگک قرار دارد ».وی افزود:
«در این کــارت خوا نها مدل نان هم تعریف شــده .مثال نان
کنجدی ،خشخاشی و ...و حتی تصویر خرید پالستیک نان هم
گذاشته شده است ».وی درباره محدودیت خرید نان هم این
گونه گفت« :در این مدت محدودیتی در خرید نان وجود نداشت
و هر کس هر مقداری دلش میخواست میتوانست نان بخرد».
مهدی نجفی دیگر شهروند زنجانی است که او هم این
صحبتها را تایید میکند و به خبرنگار ما میگوید« :هیچ
محدودیتی در خرید نان نداریم و قیمت نان هم تغییری نکرده
است ».وی همچنین در بخشی از صحبت هایش درباره یکی از
مشکالت طرح میگوید« :در برخی نانواییها شاهد این هستیم
که متصدیان نانوایی با
کــار تهــای دیگر در
کــارت خ ــوان ،خرید
تعداد باالیی نــان را
ثبت میکنند در حالی
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که نانی فروخته نمیشود و احتماال آرد آن تعداد نان در بازار آزاد
فروخته میشود در حالی که یارانه آن از دولت گرفته شده است».
نجفی با بیان این که با هر کارت بانکی و متعلق به هر یک از
اعضایخانوادهمیتواننانخریدهمگفت«:برخالفآنکه
بعضیها فکر میکنند فقط باید با کارت بانکی که در آن یارانه واریز
میشود نان خرید ،با هر کارت بانکی میتوان نان خرید اما ایرادی
کهوجودداردایناستکهاگرکارتبانکینداشتهباشینمیتوانی
نان بخری چون نانواییها فقط با کارت بانکی نان میفروشند».
محمد یکی دیگر از اهالی زنجان از نبود اطالع رسانی در
خصوص نحوه اجــرای این طرح در شهر گالیه دارد و
میگوید« :نه خبری از اطالع رسانی گسترده بوده و نه بیلبوردی
برای این اتفاق در شهر زده شده ،ما هم مثل بقیه مردم هر چه
میشنیدیم از میان همین خبرهایی بود که میآمد و از نظر
روانی هم آمادگی خاصی به ما داده نشد».
مدیر یک نانوایی هم به خبرنگار ما میگوید« :فعال که
مشکلی برای فروش نان نداشتیم و محدودیتی هم وجود
ندارد اما مسئوالن باید این نکته را بدانند که اگر کسی تصمیم به
دور زدن قانون داشته باشد به یقین راهش را پیدا خواهد کرد».
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▪هوشمند سازی فروش نان از زبان مسئوالن

خلیل قاسملو ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
زنجان در این باره گفت وگویی با فارس داشته و محسن افشار،
استاندار زنجان هم با خبرآنالین صحبت کرده که در ادامه
مهمترین بخش این صحبتها را میخوانید.
آن چه در این بخش تغییر کرده نحوه توزیع یارانه نان
سنتی از طریق سامانه هوشمند به قیمت سابق است و
حتی در این مورد براساس تصمیم کشوری 10درصد تخفیف
هم به مردم زنجان به دلیل آمادگی برای اجرای این طرح داده
خواهد شد که مثال نان  2هزار تومانی را هزار و  800تومان
خریداری کنند .در هنگام پرداخت پول نان توسط خریدار ،بقیه
پول همان لحظه از حساب دولت به حساب نانوا واریز میشود.
در تــوزیــع نــان سنتی در زنــجــان بــه هیچ وجــه بحث
سهمیهبندی مطرح نیست و هدف طرح ،جلوگیری از
قاچاق آرد و پیشگیری از خروج ۳۰درصد از آرد یارانهای کشور
از چرخه مصرف و سفره مردم ایران است.
تخلفات در این حوزه هر چقدر هم که باشد حتی اگر این
طرح به صورت متوسط هم اجرا شود ،عایدی بیشتری
نسبت به فروش غیر هوشمند که باعث میشد نان خوراک دام
شود ،برای مردم خواهد داشت.
در دستگاههای کارت خوان قبلی ،عدد وارد میشد؛ اما
در دستگا ههای جدید ،تصویر نــان هم نمایش داده
میشود و شهروندان تعداد نان مورد نیاز را وارد میکنند.
در قالب این طرح پیشبینی شده است خرید نان با پول
نقد متوقف شود ،البته در مرحله ابتدایی اجرای طرح،
کار تهایی بــرای نانوایان پیشبینی شده که در صورت
پرداخت نقدی مشتری ،بتوانند از آن کارت برای دریافت
یارانه بهره ببرند .مثل کارت سوختی که در پمپ بنزینها
وجود دارد.
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کارتخوان جدید نانواییها

